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Πώς ιδρύθη το Γυμνάσιο Κυθραίας
του Σάββα Χριστίδη

Τα όνειρα του Κυθρεώτπ nταν δυο. Η
κατασκευn δρόμου προς τπν Κερnνεια μέσω

πnς σαν εκπρόσωπος τπς

Συρκανιός και

ανέλαβα σαν γραμματέας.

Στπν Επιτροπn

Πεντσδακτύλου και π ίδρυσπ Σχολείου Μέσπς

μετείχαν μεταξύ άλλων και ο γιατρός Γεώρ

Παιδείας. Στπν μακρόν περίοδον τπς θπτείας

γιος Κυριακού

μου σαν δnμαρχος και σαν Πρόεδρος τπς

Συμβουλίου

Σχολικnς Εφορείας είχα ν' σγωνισθώ και για

και ο ιερέας τπς Χαρδακιώτισσας Παπακώ

τα δύο. Ένοιωσα τπν ικσνοποίπσπ τπς επιτυ

στας Παπαναστασίου. Στις συνεδριάσεις πα

χίας και για τα δυό. Πικρία και θλίψπ όμως σε

ρευρίσκοντο συνnθως και ο κ. Χρ. Λογγίνος

μέλος του τότε Δπμοτικού

και

κατόπιν

Δnμαρχος καθώς

σύντομο χρονικό διόστπμα όταν nλθε π κα

και ο τότε Δπμοτικός Γραμματέας κ. Γεώρ

ταστροφn με τπν τουρκικn εισβολn.

γιος Γεωργιόδπς.

Θέμα μου θα είναι π ΣχοΜ Μέσπς Παι

Η Επιτροπn, από τις πρώτες συνεδρίες

δείας. Θ' αρχίσω με τπν πρώτπ προσπάθεια

απεφάσισε να προωθnσει το θέμα χωρίς κα

π οποία δυστυχώς κστέλπξε σ' αποτυχία.
Στις δπμοτικές εκλογές που έγιναν το

1949, σε κλίμα οξύτατπς σντιπσρόθεσπς με
ταξύ δεξιός και αριστερός. εκέρδισε με σπ
μαντικn πλειοψπφία ο συνδυασμός των εθνι
κοφρόνων υπό τον Στυλιανόν Αθανασιόδπν.
Με τπν ανόλπψπ των καθπκόντων του,

θυστέρπσπ.
έτος

σταδιοδρομnσει

σαν

εκπαιδευτικός,

έδωσε ιδιαίτερπ σπμασία στα σχολεία. Με
τπν ισχύουσα τότε νομοθεσία, τα Δπμοτικό

Συμβούλια στις κωμοπόλεις ενεργούσαν και
σαν Σχολικn Εφορεία για τπν στοιχειώδπ εκ

παίδευσπ. Μεταξύ άλλων, εκτίσθπ τότε και
ένα μεγάλο μέρος του τοίχου αντιστπρίξεως
του Δπμοτικού Αγίου Ανδρονίκου. Ταυτόχρο

να υιοθετnθπκε και πρότασπ για ανόλπψπ
πρωτοβουλίας
Παιδείας, που

για

ίδρυσn

ΣχολtΊς

Μέσπς

πιθανόν να nταν μέσα στις

προγραμματικές δπλώσεις του συνδυασμού.
Για τον σκοπόν αυτόν απεφασίσθπ να καταρ

τπν

έναρξπ

1950-51. Με τα οικονομικό που διαθέτα

με, π μόνπ λύσπ για τπ στέγασπ τπς ΣχοΜς

που προσεφέρετο nταν να χρπσιμοποιπθn
μια από τις αίθουσες του παλαιού Δπμοτι

κού Αγίου Ανδρονίκου δίπλα από τπν εκκλπ
σίαν.

το νέο Δπμοτικό Συμβούλιο με Δnμαρχο που
είχε

Επρογραμμάτισε

τπς λειτουργίας τπς Σχολnς για το σχολικό

Ήταν λύσπ ανόγκπς, αλλό με τις επι

σκευές
ΣχοΜ

π
θα

κατόστασπ
ξεκινούσε

έγινεν
με

τπν

υποφερτn.

Η

πρώτπν τόξπ

μόνον. Σταδιακό θα προσετίθεντο π δευτέρα,
π τρίτπ κ.λ.π. Για να διδάξει στπν πρώτπ τόξπ,
επεκρότπσε π όποψπ να διορισθεί ο συντα

ξιούχος δάσκαλος Αντc{}νπς Αντωνιόδπς. Σ'
αυτnν τπν λύσπ υπnρξαν και επιφυλάξεις.
Όχι για τις ικανότπτες του δασκόλοu

να

ανταποκριθn, αλλά για τον αντίκτυπο που θα
είχε και το επιχείρπμα

που θα εδίδετο σε

όσους θα nθελαν να πολεμ nσουν τπν Σχο
Μν.

τισθεί ξεχωριστn επιτροπn με πρόεδρον τον

Για να λειτουργnσει ΣχολtΊ Μέσπς Παι

Δnμαρχον. Ήμουν μέλος αυτnς τπς επιτρο-

δείας εχρειόζετο π άδεια του Γραφείου Παι-
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δείας. Με τnν υποβολnν τnς σχετικnς αίτn

θnταί τnς Κυθραίας δεν

αnς απεφασίσθn όπως ολιγομεΜς αντιπρο

πρόβλnμα λόγω τnς μικρr'ις απόστασnς από

έβλεπε να

είχαν

σωπεία από τον Πρόεδρον και τον Γραμμα

τnν πόλn. Τουναντίον, θα r'παν χειρότερο γι'

τέα επισκεφθείτο Γ ραφείον Παιδείας. Λόγω

αυτούς αν έφευγαν από ένα άρτια οργανω

των σχέσεων που είχε ο μ. Στυλιανός Αθανα

μένο σχολείο

σιόδnς με το Γραφείο σαν πρώnν ανώτερος

μικρό του οποίου ο εξοπλισμός θα nταν ελλι

επιθεωρnτnς

στοιχειώδους

μας

εδέχθn

πnς και

n

για

να

φοιτnσουν

στελέχωσn

σε

άλλο

προβλnματικn. Ήταν

χωρίς δυσκολίαν ο διευθυντnς Δρ. Σλάϊτ. Του

φανερό ότι τον είχε επnρεάσει ο γυμνασιάρ

εξnγnσαμε τον σκοπόν τnς επίσκεψnς μας

χnς του Παγκυπρίου κ.

και μας απάντπσε ότι

οποίον είχεν επικοινωνnσει

n

άδεια θα εδίδετο

οπωσδnποτε.

Σπυριδόκnς με τον
προnγουμένως.

Εμίλnσα μετά τον Δnμαρχον.
επιχορn

Αναφέρθnκα στις δυσκολίες που αντι

ΣχοΜ έπρεπε να

μετώπιζαν οι μαθnτές με τnν μεταφορόν και

είναι πρακτικnς κατευθύνσεως. Για σχολεία

τους κινδύνους που διέτρεχαν. Είπα ότι δεν

κλασσικού

γυμνασιακού

μπορούσαν να χρnσιμοποιnσουν τnν βιβλιο

curriculum)

όπως

Για να δοθεί όμως βοnθεια,
γnσn από τnν Κυβέρνnσn

n

τύπου

n

(academic

τα απεκάλεσε αποκλείετο

οποιαΜποτε βοnθεια. Αναφέραμεν ότι

n

κοι

θnκn,

n να

πάρουν μέρος σε αθλnματα κατά

τα απογεύματα διότι

συνεπείγετο μεγόλnν

νότnς ενδιαφέρετο μόνον για σχοΜ γυμνα

ταλαιπωρίαν. Είπα ότι εγίνετο διάκρισn εις

σιακού τύπου και αφού ανταλλόξαμεν ορι

βάρος των μαθnτών τnς υπαίθρου κατά τnν

σμένες απόψεις πάνω στο θέμα εφύγαμε.
Ολίγες nμέρες αργότερα, διευθετnθn
κε συνόντnσn με τον Αρχιεπίσκοπον Μακά

ριον, στnν

οποίαν πnρε μέρος

n

ολομJέλεια

τnς επιτροπnς. Στnν συνόντnσn μίλnσε πρώ

κατανομnν των διδάκτρων. Επίσnς για μια εχ

θρικn προδιόθεσn που εισnγαγε μερικό χρό
νια προnγουμένως ο

πτικόν ότι

n

I.

Κατσουρός με το σκε

μόρφωσn

των μαθnτών τnς

υπαίθρου συμβάλλει στnν αστυφιλίαν.

τος ο Δnμαρχος Στ Αθανασιάδnς. Ανέφερε

Ότι έπρεπε επίσnς ν' αρχίσει

n

αποκέ

τον σκοπόν και τις μέχρι τnς στιγμnς ενέρ

ντρωσn διότι με τις διαστάσεις που έπαιρναν

γειες μας και ζr'πnσε τnν συμπαρόστασn και

τα γυμνάσια των πόλεων θα nταν δύσκολn

τις ευλογίες τnς εκκλnσίας.

παρακολούθnσn των μσθnτών και κατ' ακο

πος,

Ο Αρχιεπίσκο

χωρίς περιστροφές, μας είπεν ότι δεν

λουθίαν

n

n

κατόρτισn των. Εφύγαμεν από τnν

nθελαy να ενθαρρύνουν τnν ίδρυσn σχο

Αρχιεπισκοπnν απογοnτευμένοι. Η ΣχοΜ άρ

λείων Οτπν ύπαιθρον που θα επnρέαζαν το

χισε κανονικό τnν λειτουργία τnς αφού απε

Παvκύπριο Γυμνάσιο.

κτnθπ

'

Το Παγκύπριο nταν προσανατολισμένο

σε πρόγραμμα Γυμνασίου σύμφωνα με τις

απαιτnσεις του Υπουργού Παιδείας τnς Ελλά
δος και

και

ο απαραίτnτος εξοπλισμός. Το

πρόγραμμα nταν τπς πρώτnς γυμνασίου και
είμεθα βέβαιοι ότι

n

δουλειά που εγίνετο δεν

υστερούσε καθόλου.

αποικιακr'ι κυβέρνπσn τnς Κύπρου

Η γιορτn των γραμμάτων, αν ενθυμού

του nρνείτο οποιαδr'ιποτε βοnθεια r'ι επιχορn

μαι καλό, συνδυόστnκε με τα εγκαίνια τnς

n

γnσn. Γι' αυτό αντιμετώπιζε οικονομικές δυ

Σχολr'ις.

σκολίες και θα

Σαλαμίνας Γεννάδιος

nταν σοβαρό πΜγμα εάν

Παρευρέθπ ο

τότε

που

Χωρεπίσκοπος

ετέλεσε

και

τον

εχάνοντο τα έσοδα από τα εισιτnρια των μα

αγιασμόν. Κατάλλnλn ομιλία επί τn ευκαιρία

θnτών τnς Κυθραίας και τnν περιοχnς. Οι μα-

έκαμε ο κ. Α Αντωνιόδnς.
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Λίγο αργότερα nλθε να με δει ένας

να πλnρώσει τnν αξία του κτnματος για να

φίλος, παλαιός αυμμαθnτnς, που εργαζόταν

μεταβιβαστεί και ο ιδιοκτnτnς τnν απr'Ίλλαξε

σαν καθnγnτnς στο Παγκύπριο. ΜιλιΊααμε

από

για

προκαταβολr'1. Ένα ποσόν

αρκετn ώρα και μου εξnγnαε πως έβλε

παν το θέμα τnς ΣχολιΊς Κυθραίας

n

διεύ

τnν

υποχρέωσn

αφού

εκρότnσε

f650

τnν

περίπου που

έμεινε από αυτnν τnν προσπόθεια εχρnσιμο

θυνσn και ο καθnγnτικός σύλλογος του Π.

ποιr'Ίθn αργότερα, όταν εκτίσθn το γυμνό

Γυμνασίου. Η γνώμn των ι'ηαν να διακόψn

σιον, μεταξύ με όλλα που συνελέγnσαν για

των λειτουργίαν τnς με το τέλος του σχολι

αγορό εξοπλισμού (του γυμνασίου).

κού έτους.
Εν

Συν τω χρόνω τα δπμοτικό σχολεία όρ
τω μεταξύ κι εμείς σαν επιτροπn

αρχίσαμε

να

προβλnματιζόμεθα.

επανειλnμμένα

συνεδριόαεις

και

Κόναμε
ζυγίσαμε

χισαν

να παραμελούνται. Σε χειρότερn κα

τότασn nταν εκείνο τπς

Χαρδακιώτισσας.

Μια από τις δυο αίθουσες nταν ετοιμόρρο

καλό τα πρόγματα. Βρnκαμε ότι με τις συν

πn και για να συγκρατπθn π στέγn ετοποθε

θnκες που επικρατούσαν και τα μέσα που

τnθnκαν ξύλινα στnρίγματα. Και τα δύο σχο

διαθέταμε δεν μπορούσαμε να

λεία νοίκιαζαν δωμότια από γειτονικό σπίτια

προχωρn

σουμε στnν δευτέρα τόξn. Έτσι αποφασίσα

που δεν nταν καθόλου κατόλλnλα για αίθου

με να ειδοποιnθούν οι μαθnταί εγκαίρως και

σες διδασκαλίας. Το Δnμοτικό Αγίου Ανδρονί

με τn λr'1ξn των μαθπμότων το σχολείο έκλει

κου είχε πρόβλnμα με τπν απαρόδεκτn κατό

σε.

στασn
Τις δnμοτικές εκλογές του

1953

κέρδι

σε ο γιατρός Γεώργιος Κυριακού με τnν υπο
στnριξn του Ακελ. Η θnτεία του Δnμοτικού
Συμβουλίου αυτού παρετόθn μετό τnν λr'1ξn
τπς

επ'

αόριστον

λόγω

τnς

κατόστασnς

των

αποχωρnτπ.ρίων.

Ο

σχολικός

κnπος nταν αγνώριστος και οσόκις υπnρχε
συνωστισμός εις τους σταύλους των γειτό
νων έδεναν και κανένα ζώο εκεί.
Αυτn nταν
ρύχθnκε

n

n

κατόστασn όταν ανακπ

Δnμοκρατία.

Οι

ανόγκες

nταν

έκτακτnς ανόγκnς. Όπως ανέφερα και προn

πολλές και επείγουσες αλλό δεν μπορούσαν

γουμένως, το εκόστοτε Δnμοτικό Συμβούλιο

να γίνουν όλα διαμιός. Έπρεπε να υπόρξπ

εκτελούσε και χρέn Σχολικnς Εφορείας.

Με τnν ανακnρυξn τnς Δnί,Jοκρατίας ο
Δnμαρχος

Γεώργιος Κυριακού έκαμε νέα

προσπόθεια για ίδρυσn γυμνασίου. ΕδιΊλωσε
σε συγκέντρωσn ότι είχε υπόσχεσn από τnν
Κυβέρνnσn να κτίσn κτίριο για

ουμένου ότι

n

Γυμνόσιο νο

κοινότπς θα διέθετε κατόλλn

σειρό προτεραιότnτας στπν ανέγερσn νέου
σχολικού κτιρίου στn Χαρδακιώτισσα. Στn συ
νέχεια όμως έγινε το σοβαρό λόθος.

Όπως

όλοι

όσοι

ζnσαμε

στnν

Κυ

θραία, ξέρουμε τnν αντιζπλία που υπnρχε

μεταξύ των κότω
τnν αντιπόθεια

και των πόνω ενοριών και

που έτρεφαν οι μεν προς

λο οικόπεδο κι' έκαμε έκκλnσn για εισφορές.

τους δε. Στα ζnτr'Ίματα των σχολείων τα αι

Συμφώνnσε ακολούθως ν' αγορόσn έκτασn

σθr'Ίματα nταν πιο έντονα ιδίως από τον και

γnς κοντό στο επτό μίλι του δρόμου προς

ρόν που κτίσθnκε το σχολείο τπς «Τούμπας».

τπν Λευκωσία και πλnρωσε ένα ποσό σαν
προκαταβολr'1. Η ανταπόκρισn όμως του κοι
νού δεν nταν εκείνn που αναμένετο και ο
στόχος δεν εκαλύφθn. Με τnν λr'1ξn τnς προ
θεσμίας

n

Σχολικn Εφορεία δεν nταν σε θέσn

Για να μnν αντιδρόσουν οι κότω ενο

ρίες που θα το θεωρούσαν σαν εύνοια προς
τους πόνω το Δnμοτικό Συμβούλιο διέδωσε
ότι το σχολείο θα εκτίζετο δαπόναις τnς Κυ-
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βέρνnσnς σαν δωρεά προς τnν κοινότnτα.

Κυβέρνnσn για το κτίσιμο του σχολείου και

Και τούτο παρά το γεγονός ότι είχαν υπογρά

επομένως δεν ετίθετο ζι'ηnμα υπαναχώρn

ψει κανονικό το δάνειον.

σnς. Το δόνειο υπεγρόφn κανονικό. Μου εξn

Μετά τnν αποπερότωσn του κτιρίου
και τnν έναρξn τnς λειτουργίας

του σχο

λείου έγιναν με λαμπρότnτα τα εγκαίνια από
τον Πρόεδρο τnς Ελλnνικnς Κοινοτικnς Συνέ
λευσnς Κ. Σπυριδόκιν.

γnσαν ότι υπnρχε

n

διαδικασία για να ει

σΠραχθούν οι δόσεις του δανείου και ότι

n

Κυβέρνnσn δεν nταν διατεθειμένn να χόσn
το λαβείν τnς. Εάν δεν υπnρχε συνεργασία

από τnν κοινότnτα τα σχολεία θα έμεναν
χωρίς προϋπολογισμό και θ' αντιμετώπιζαν

Λίγο αργότερα, εστόλn από το Γρα

δυσκολίες. Κι' αυτό τnν στιγμnν που

Κοινο

n

φείο Παιδείας προς τnν Εφορεία επιστοΜ με

τικn Συνέλευσn στο πρόγραμαμα τnς είχε

τnν οποίαν τους εζnτούσαν να συμπεριλά

τnν Κυθραία μέσα στις πρώτες κωμοπόλεις

βουν εις τον προϋπολογισμόν και τnν πρώ

που θα ιδρύετο γυμνάσιο. Όπως nταν φυσι

τnν δόσn του δανείου. Βρέθnκαν σε δύσκολn

κό το τελευταίο επιχείρnμα με έπεισε ν' απο

θέσn. Ήταν πολλές οι φορές που ελέχθn ότι

δεχθώ. Επλnσίασα ορισμένους παράγοντες

το κτίριον nταν δωρεά τnς Κυβέρνnσnς που

και σε μερικές nμέρες υπέβαλα κατόλογον

στο τέλος δεν ετόλμnσαν να πουν ότι

n

πραγ

προσώπων που εθεωρούσα αντιπροσωπευτι

ματικότnς nταν διαφορετικn. Κι'αρνnθnκαν να

κόν. Ακολούθnσε

το κάμουν. Στnνσυνέχεια, το Γραφείο Παιδείας

νοτικn Συνέλευσn.

ζnτnσε από τους κοινοτάρχες των πέντε ενο
ριών να κάμουν εκείνοι τnν κατανομn τnς σχο

λικnς φορολογίας. Με τnνσειρό τους αρνnθn
καν κι αυτοί με τnν δικαιολογίαν ότι, σε μια
δnμαρχούμενn

κωμόπολn,

δεν nταν

μέσα

στα καθnκοντα τους. Η εκκρεμότnς παρετεί
νετο και τα σχολεία έμειναν χωρίς προϋπολο
γισμό.

ο διορισμός από τnν Κοι

Η πρώτn συνεδρία έγινεν υπό τnν προ
εδρίαν Τμnματόρχου του γραφείου παιδείας
και

n

Εφορεία καταρτίσθnκε σε σώμα με εμέ

πρόεδρον, αντιπρόεδρον τον Χρ. Χατζnμοι
ραίον, γραμματέα τον ΠαντεΜ Στυλιανίδn

και μέλn τους Παύλο Χριστοφορίδn, Γεώργιο
Χειλά, Παναγιώτn Κολιό και Γεώργιο Ρούσο. Ο
Τμnματόρχnς μας εζnτnσε να προχωρnσου

Η Κοινοτικn Συνέλευσn δεν nθελε να

με με τnν ετοιμασία του προϋπολογισμού και

παρατραβnσn το ζnτnμα. Απεφάσισε να διο

τnν κατανομn διότι είμεθα nδn αρκετό καθυ

ρίσn, όπως είχε εξουσίαν, νέον Σχολικnν Εφο

στερnμένοι.

ρείαν, ανεξόρτnτn από το Δπμοτικό Συμβού

λιο

και

ανέθεσε

μεριμνnσn

για

σε τριμελn

επιτροπn να

τnν εξεύρεσn

καταλλιlλων

προσώπων. Είχα συνόντnσn με δυο μέλπ τnς

Επιτροπnς

αυτnς

τον

Παν.

Κουμενnν

και

Νίκον Σέρβον. Μου ζnτnσαν ν' αναλόβω τnν

προεδρία τnς νέας Σχολικnς Εφορείας και να
υποδείξω κατόλλnλο πρόσωπα που θα απο
δέχοντο διορισμό για μέλn. Είχα επιφυλόςεις
κυρίως λόγω του κλίματος που είχε δnμιουρ

γnθn. Με διεβεβαίωσαν ότι ουδέποτε εδόθn
υπόσχεσn ανόλπψnς τnς δαπόνπς από τnν

Οι

πρώτες

συνεδρίες

έγιναν

εις

τα

γραφεfα του Δnμου. Ο Δnμοτικός Γραμματέ
ας Γ. Γεωργιόδnς μας έδωσε όλα τα στοιχεία

που είχε στα χέρια του και μας εβοnθnσε
πολύ να

ετοιμάσουμε τους φορολογικούς

καταλόγους.

Ετοιμάσαμε

τον

προϋπολογι

σμό και με τnν προσθnκn τnς πρώτπς δόσnς
του δανείου βρnκαμε ότι το ποσόν
έπρεπε να κατανεμnθn
εκείνου

του

που

ι'ηαν το επταπλάσιο

τελευταίου

προϋπολογισμού.

Τούτο διέρρευσε και ορισμένοι κύκλοι όρχι
σαν να αντιδρούν με αποτέλεσμα να επnρε-
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ασθούν μέλn τnς Σχολικnς Εφορείας. Με δυ

ντρώσει τα αγόρια από όλnν τnν Κυθραίαν.

σκολfαν επείσθnσαν να προχωρnσουμε στnν

Οι αντιδράσεις nταν τότε

κστσνομnν. Εφρόντισσ να πάρω από το Γρα

και από τις πάνω ενορίες και τις κάτω με

πολύ πιο έντονες

φείο Παιδείας αντίγραφο του εγγρόφου για

κύριο επιχείρnμα

το δάνειο και τους το έδειξα. Όταν εσυμπλn

τα δυο άκρα. Σαν συμβιβαστικn λύσn εθεω

ρώθn
λογοι
Για

n
n

τnν απόστασn, ιδίως από

κατανομn και αναρτnθnκαν οι κατά

ρnθn

αντίδρασn εξελίχθn σε αναβρασμό.

περίπου στο μέσον τnς Κυθραίας.

μερικές

εβδομάδες

πόντο μαζί μου και

είχα

το

έγγραφο

το έδειχνα σε όσους

είχαν αμφιβολίες για τnν υπογραφn του από

το Δnμοτικό Συμβούλιο.

n

τοποθεσία που επελέγn και που είναι

Σε κάποιο στάδιο οι πάνω ενορίες υπο
σχέθnκαν και

επανnλθαν στο σχολείο τnς

Χαρδακιώτισσας

που

ελειτούργnσε

μικτό. Σαν μικτό λειτούργnσε

σαν

και το σχολείο

Η κατανομn είχε γίνει με σχολαστικότn

του Αγίου Ανδρονίκου που έμεινε για τους

τα και nταν αρκετό ακριβοδίκαιn λόγω τnς

κάτω. Σοβαρό nταν το πρόβλnμα ότι ένας

διαφορός από τnν προnγούμενn οι ενστά

σnμαvτικός αριθμός

σεις nταν περισσότερες από ότι ανέμενα. Ο

γιον και πέραν είχαν να διανύσουν απόστασn

παιδιων από το Σερό

Βοnθός Επαρχιακός Επόπτnς που ανέλαβε

πάνω από ένα μίλι. Η ολομέλεια τnς Σχολικnς

να

εφορείας

εξετόσn τις

ενστάσεις, λόγω

απειρίας

αναγνώριζε

ότι

τα

προβλιlματα

ίσως, με εβασόνισε σε μεγάλο βαθμό. Έχασα

του σχολείου nταν επείγοντα. ΕΜφθn

πολλές εργόσιμεες nμέρες διότι nθελε να

αhόφασn να διερευνnθn

παρευρίσκομαι όταν εξέταζε τις ενστάσεις.

γερσnς νέου Σχολικού κτιρίου σε κατόλλnλn

Με ειδοποιούσε για το πρωί αλλά συνnθως

τοποθεσία.

τον επερίμενα μέχρι το απόγευμα για να τε

οκτώ σκαλών που ανnκε στnν Αγία Μαρίνα.

λειώσει τις άλλες υποθέσεις. Τελικό τον αντι

Ήταν προορισμένο για οικόπεδο και

λnφθn ανώτερος του. του επέστnσε τn προ

σιαστικn Επιτροπn δεν nταν διατεθειμένn να

σοχn και

n

το πωΜσn

κατόστασn άλλαξε.

Όταν επέρασε ο σάλος τnς φορολο
γίας είπαμε να συγκεντρωθούμε στις ανά
γκες των σχολείων. Εκείνο

τnς Χαρδακιώτισ

σας σαν καινούριο δεν παρουσίαζε

Η

πρώτn

n

όμως

δυνατότnτα ανέ

επιλογn

nταν

n

κτnμα
Εκκλn

κατ' ουδένα λόγον. Έγινε λόγος

για άλλα δυο κτnματα με ικανοποιnτικn έκτα

σn αλλά υπnρχε σοβαρό πρόβλnμα για τnν
κατασκευn δρόμου.

πολλά

Από τnν όλλn πλευρά δεν nταν μέσα

προβΜματα. Επείγουσες και πολλές nταν οι

στις προτεραιότnτες του Γραφείου Παιδείας.

ανάγκες του Δnμοτικού Αγίου Ανδρονίκου.

γπnρχε και το επιχείρnμα ότι. στn στιγμn που

γπnρχε όμως ισχυρό ρεύμα που υπο

στnριζε να εγκαταλειφθεί το σχολείο και να
κτισθεί νέο στο μέσον των τριών ενοριών
κοντό

στnν Αγία

Μαρίνα.

ακούσουν για επισκευές

n

Δεν

nθελαν

ν'

βελτιώσεις. Τα θε

ωρούσαν χαμένα χρnματα. Τnν άποψn αυτn
υποατnριζε σθεναρό και ένα μέλος τnς Σχο

λικnς Εφορείας. Η αντίδρασn δεν nταν τε

υπnρχαν τόσα παράπονα για τπ φορολογία,

αυτn θα εγίνετο δυσβόστακτn εάν επροστί
θεντο σ' αυτn δόσεις νέου και μεγαλύτερου
·δανείου. Το τεχνικό Τμnμα nταν απόλυτο στις
διαβεβαιώσεις του ότι το κτίριο nταν στερεό
και μόνον ασnμαντες επιδιορθώσεις εχρειό
ζετο.
Σnμαντικn

nταν

και

n

μερίδα

που

λείως αδικαιολόγnτn. Το σχολείο κτίσθnκε το

nθελε να αντιμετωπισθούν τα προβλΠματα

σαν αρρεναγωγείο για να συγκε-

του σχολείου στnν τοποθεσία που ευρίσκετο.

1926-27
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Μεταξύ τους π μεγόλπ πλειοψπφία των γο

λείως ακατόλλπλα που ενοικιόζοντο από γει

νιών. Οι γονείς όμως δεν είχαν φωνnν. Ήσαν

τονικό σπίτια.

ανοργόνωτοι. Ένας σύνδεσμος γονέων ιcΟι
Φίλοι

του

Παιδιού»

που

ανέπτυξε

καλn

δρόσπ προς τος τέλος τπς δεκαετίας του

1950

κατπγορnθπκε για

και διελύθπ. Για τρία

αντεθνικn! δρόσπ

τέσσερα χρόνια δεν

-

λειτούργπσε όλλος. Υπnρχαν ενδοιασμοί ότι
μπορούσε να υποτροπιόσπ το κακόν σε μιαν
εποχn

που το εθνικό

φρόνπμα

εθεωρείτο

υποτονικόν. Ορισμένοι μόλιστα εκπαιδευτικοί
έφθασαν μέχρι του σπμείου να εισπγούνται
τπν επαναφορό τπς διδασκαλίας τπς Αγγλι

κnς στπν Ε' και Στ' τόξπ των δπμοτικών. Και το
χειρότερο οι γονείς δεν έδειχναν προθυμίαν

ν' αντιδρόσουν.

Οι εργασίες για τnν κατασκευn του γπ
πέδου του σχολείου του Αγίου Ανδρονίκου
όρχισαν ολίγον αργότερα. Έκαμα τπ σκέψπ
ότι μια έκτασπ γπς του σχολείου στα ΒΑ

μπορούσε να αξιοποιπθεί σαν γnπεδο. Συνό
ντπσα τον μ Διαγόραν ΝικολΟ:ίδπν και τον
παρακόλεσα να μας βοnθnσει. Βρnκε κατόλ
λπλο το μέρος και μας επρότεινε να προχω
ρnσουμε με κυβερνπτικr'Ί επιχορnγπσπ κατό
Η Σχολικn Εφορεία απεδέχθπ τπν πρότα

50%.
σπ.

Τον

σχεδιασμό

και

τπν

έργου ανέλαβε κατόπιν

εκτέλεσπ

του

αιτnσεων μας το

Τμnμα Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουρ

γείου

Γεωργίας, υπεύθυνος του οποίου τότε

κατόπιν από

nταν ο κ. Κύρος Σαββίδnς που επέδειξε ιδιαί

πολλό παρόπονα και επιμονnν δικnν μου π

τερον ενδιαφέρον. Το έργον συνεπλπρώθπ

Σχολικn

σε τρεις φόσεις και

Το

καλοκαίρι του
Εφορεία

1963

απεφόσισε

να

κτίσπ νέα

αποχωρπτnρια στο σχολείο Αγίου Ανδρονί

κου. Γενόρπς του
Κατό το

1964

1964,

n

εργασία που έγινε

nταν εξαιρετικn.

nταν έτοιμα.

Όταν εκτίσθπσαν οι δυο νέες αίθου

μετό από πολλές ενέρ

γειες εξασφαλίσαμε επιχορnγπσπ για τπν με

σες

ελrlφθπ πρόνοια και για κλιμακοστόσιο.

Σ' ένα κατοπινό στόδιο π οικοδομn συνεπλπ

ταφορό των μαθπτών τπς περιοχnς Σερc

ρώθπ με τπν ανέγερσπ όλλων δυο ανωγείων

γίου που κατοικούσαν σε απόστασπ πόνω

αιθουσών.

από ένα μίλι από το σχολείο. Η Οργανωμένπ

μεταφορό όρχισε από το φθινόπωρο του

1964.

Το

δπμοτικό

σχολείο

τπς

Χαρδακιώ

τισσς εκτός από το πρόβλπμα τπς μόνωσπς

τπς στέγπς δεν είχε κτιριακές ανόγκες. Ελαμ
Με τπν έναρξπ

1964-65

του

σχολικού έτους

ο διευθυντnς του Σχολείου Γεώργιος

Κορέλλπς εμερίμνπσε να ιδρυθn Σύνδεσμος

βόνετο όμως φροντίδα

γία του σχολείου και τπν πρόοδο των μαθπ
τών και ανέπτυξε αξιόλογπ δρόσπ

με τπν

διοργόνωσπ εκδπλώσεων και διαλέξεων.

Μετό

τα

γεγονότα

του

1963-64

δεν

μπορούσε να γίνπ λόγος για ίδρυσπ γυμνα

σίου
με

στπν Κυθραίαν. Έπρεπε να περιμένου
να

30.3.1965

Για το κτίσιμο των δυο νέων αιθουσών

ικανοποιπθούν

ομαλrl λειτουργία του σχολείου.

Γονέων και Διδασκόλων. Ο Σύνδεσμος αυτός
έδειξε ζωπρόν ενδιαφέρον για τπν λειτουρ

να

όλες οι ελλείψεις ώστε να εξασφαλίζετο π

ομαλοποιπθn

π

κατόστασπ.

Τις

αυτοδιελύθπ π Κοινοτικn Συνέλευ

σπ και τα τπς παιδείας ανέλαβε το νεο ιδρυ

στα βόρεια του σχολείου δεν υπnρξε ουσια

θέν

στικn αντίδρασπ. Ελύθπ το πρόβλπμα

σθπ ο Πρόεδρος τπς διαλυθείσας Κοινοτικnς

τπς

στέγασπς των δυο πρώτων τόξεων του σχο

λείου που ελειτουργούσαν σε δωμότια τε-

Υπουργείο Παιδείας. Υπουργός διωρί

Συνέλευσπς Κωνσταντίνος Σπυριδόκις.
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ανέλαβα

Στnν Αρχιεπισκοπnν είχαμε συνόντnσn

και ααν Δι'ψαρχος Κυθραίας. Οι ευθύνες και

Από τις

με τον κ. Νίκο Ζιντίλn και αργότερα μας εδέ

τα τρεχάματα nσαν πολλά και χρονοβόρα. Η

χθn ο Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας, νυν Αρχιε

16

Δεκεμβρίου

1964

ίδρυσπ του γυμνασίου όμως παρέμεινε σαν

πίσκοπος Χρυσόστομος.

μια από τις κύριες

τιμr'Ίν των

επιδιώξεις. Παρακολου

θούσα τπν κατόστασπ στενό και δεν έχανα

500

ΚαταλrΊξαμε

στnν

λιρών κατά στρέμμα και από

το ολικόν τnς αξίας θ'αφαιρείτο ποσόν εκ

ευκαιρία που μπορούσα να προβάλω το αί

1000

τπμα.

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς το LJΠό ίδρυ
σn Γυμνάσιον.

Η ίδρυσπ του Γυμνασίου

Το πράσινο φως άναψε στις

1968

2

Μα1ου

με τπν απόφασπ του Υπουργικού Συμ

βουλίου

7697.

Πρώτον μέλπμα: Να εξευρεθn

γπ σε κατόλλπλπ τοποθεσία και να γίνπ εισn
γnσn στο Υπουργείο. Η τοποθεσία στο επτά

μίλι απεκλείσθει.

Η

yn

λιρών σαν δωρεά του Μακαριωτότου

μπορούσε να nταν

σχετικό φθnνn. Το κόστος όμως τnς μεταφο
ράς νερού, nλεκτρισμού, τnλεφώνων και πι

θανόν διόνοιξnς κάποιου δρόμου θα nταν
τόσον ψnλόν που θ' αντιστάθμιζε με το πα

Εθεώρnσα σκόπιμο να συγκαλέσω σύ
σκεψn

παραγόντων

τnς

κωμόπολnς

τους

οποίους κατετόπισα για τις μέχρι τότε ενέρ
γειες τnς Σχολικnς Εφορείας και εζnτnσα τnν
γνώμnν των για τnν αγορά του κτr'Ίματος.
Ομόφωνα

μας

παρώτρυναν να

προχωρn

σουμε και μας είπαν καθαρό ότι εύρισκαν
τnν επιλογn μας σαν τnv καλύτερn λύσn.
Τις

20

Σεπτεμβρίου

1968

ο κ. Μίκnς Ζι

ντίλnς με επιστολrΊ του προς το Υπουργείο

ραπάνω οποιανδrΊποτε διαφορόν στnν aξίαν

Παιδείας

τnς γnς. Η περιοχn nταν κατόξnρn και δεν

Αρχιεπισκοπr'Ίς με τnv Σχολικn Εφορεία και

εβόλευε κανένα.

τnν τιμnν εις τnν οποία θα παρεχωρείτο το

Η

όποψn

μου,

όπως

και

όλων των

μελών τnς Σχολικnς Εφορείας nταν ότι έπρε

επιβεβαίωσε

τnν

συμφωνίαν

τnς

κτnμα.
Και ενώ είμεθα με τnν εντύπωσn ότι το

έκτασn

θέμα τnς τοποθεσίας έλnξε ειδοποιnθnκα

γnς εντός των δnμοτικών ορίων και τnς αρ

από το Υπουργείο ότι είχαν ενστάσεις τα πε

δευομένnς περιοχnς και εφόσον το Γυμνάσιο

ρίχωρα. Οι κοινοτάρχες Νέου Χωρίου, Σ. Ζερ

πε

να

επιδιώξομεν

ικανοποιnτικnν

θα nταν περιφερειακό, να βολεύn ένα σnμα

βός, Τραχωνίου Α Σαββίδnς, Παλαικύθρου,

ντικόν αριθμό μαθnτών από τα

Χρυσόστομος

ΚαταλrΊξαμε,

χωρίς

περίχωρα.

αντιρρnσεις,

σ'

ένα

κτnμα τnς Μονt'Ίς Θεοτόκου που διαχειρίζετο

n

Ιερό Αρχιεπισκοπn. Η έκτασn του nταν

13

Ιωάννου

και

Έξω

Μετοχίου

Ματθ. Παπαχριστοδούλου και Βώνnς Λούκας
Βλόμnς με υπόμνnμα τους προς τον πρόε

δρο τnς

Δnμοκρατίας

διεμαρτύροντο

για

του

τnv τοποθεσία και εισnγούντο δυο άλλες,

καλές. Το περιβάλλον του, από όλες τις πλευ

μια τελείως πλnσίον του Νέου Χωρίου και

ρές πράσινο, nταν θαυμάσιο, και ανταποκρί

όλλn στο Τ ραχώνι κοντό στον νέον δρόμον

νετο

Λευκωσίας Αμμοχώστου. Ταυτοχρόνως πολι

περίπου

σκόλες

πλrΊρως στα

και

οι

προσβάσεις

κριτnρια

που εθέσαμεν

n
n

ευθύς εξαρχnς. Ανελόβαμε με τον Γραμμα

τικός μnχανικός δια

τέα τnς Σχολικnς Εφορείας Παντελr'Ί Στυλιανί

λαβε ν' αξιολογr'Ίσει τις δυο τοποθεσίες και

δn να διαπραγματευθούμε τον αγορά του

να τις συγκρίνει με εκείνnν που επρότεινεν

κτnματος και να ειδοποιnσουμε το Υπουρ

Σχολικr'Ί

Εφορεία.

γείο Παιδείας.

αυτόν

τοποθεσία που επρότεινε

n

να τους βοnθnσει ανέ

Όπως

n

nταν επόμενο γι'

n

Σχολικr'Ί
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Εφορεία είχε σοβαρό μειονεκτr'ψατα ενώ οι

κnς Εφορείας το Συμβόλιον προσφορών κα

όλλες δύο μόνο πλεονεκτnματα.

τεκύρωσε το έργον εις τους εργολόβους.

Προς στιγμnν

διεφόνn ότι υπnρχε κίν

δυνος να εξελιχθεί το ζnτnμα σε διελκυστίν

δα μεταξύ Κυθραίας και περιχώρων. Επισκε
φθnκαμε

με

μnχανικόν

των

Τεχνικών

Υπnρεσιών τnν τοποθεσίαν κοντό στο Χω
ρίον. Δεν επλεονεκτούσε. Εκτός από αυτό
έπρεπε να αγορασθούν τεμόχια από τρεις
τέσσερις ιδιοκτnτες και πόλι

n

Αρντούτnν και Μπακκαλιάοv. Αι εργασfαι άρ
χισαν

μου ο οποίος παρακολουθούσε καθnμερινό
τnν εκτελούμενn εργασία και τα υλικό που
εχρnσιμοποιούντο.

Ένα μnνα περίπου

-

έκτασn θα

τέλn Δεκεμβρίου. Η Σχολικn Εφορεία

διώρισε σαν επιστότn τον Ανδρέα Χρυσοστό

των

εργασιών

οι

μετό τnν έναρξn

τεχνικές

υ~nρεσίες

του

nταν μικρότερn από εκείνnν που επροτείνα

Υπουργείου έκαμαν αλλαγές εις τα αρχικό

με. Μου ανέθεσε να βολιδοσκοπnσω τους

σχέδια οι οποίες αφορούσαν τον προσανα

ιδιοκτnτες. Κανένας δεν nταν διατεθειμένος

τολισμό του κτιρίου. Οι καθυm:ερnσεις από

να πωλr'Ίσει. Το ανέφερα στο Υπουργείο και

αυτnν τnν αλλαγnν. όπως μας ελέχθn δεν θα

δεν επρόκειτο να δοθn συνέχεια. Επιδίωξα

υπέρβαιναν τον ένα μnνα. Σύμφωνα με τα

όμως να συναντnσω τον Κοινοτόρχnν Νέου

έγγραφα

Χωρίου και είχαμε μια φιλικn συζnτnσn. Είδε

θεί Σεπτέμβριον του

τα

λειτουργία του το γυμνόσιο.

πλεονεκτnματα

τnς

επιλογnς

επείσθn ότι, όπως και nταν

n

μας

και

πραγματικότnς

οι μαθnταί του Νέου Χωρίου δεν αδικούντα.
Εδέχθn επίσπς να συμμετόσχπ εις τπν Σχολι

κnν Εφορείαν.

n

οικοδομn έπρεπε να συμπλnρω
που θα όρχιζε τnν

1969

Οι εργολόβοι δεν Γισαν καλό οργανω
μένοι. Δεν είχαν αρκετό

προσωπικό, συχνό

διέκοπταν τnν εργασίαν και επροχciJρούσαν
με πολύ aργόν ρυθμόν. Επροφασίζοντο ότι

Σε λίγες πμέρες το Τεχνικό Τμnμα επα

δεν έβρισκαν εργότες ότι έφταιε ο καιρός

νrΊλθε με τnν πρότασπ Τραχωνίου. Επροσπό

και ότι όλλαξαν τα σχέδια. Συχνό είχαμε δια

θπσα, χωρίς επιτυχίαν όμως, να τους πείσω ν'

φορές για τα

αποσύρουν τnν πρότασπ τους και να συνερ

τπτες που αναφέρονταν στα έγγραφα. Η

υλικό και επιμέναμε στις ποιό

γασθούν. Στο Υπουργείο είδα τον αρμόδιο

παρουσία

υπόλλnλον. Άκουσα τις απόψεις του και του

στο ν' αποφευχθούν κατασκευαστικό λόθπ

του

επιστότου

μας

εβοnθούσε

είπα δεν συζπτώ τα υπερ και τα κατό. Απλώς

που αν εγίνονταν θα επιδείνωναν τnν κατό

θα rΊταν αδιανόnτο για τnν ΣχολικrΊ Εφορείαν

στασn ακόμn περισσότερον. Φυσικό ο επι

Κυθραίας ν' αναλόβει τnν ευθύνnν και τnν δια

βλέπων

χείρισn σχολείου που rΊταν τόσον μακρυό από

Προς το τέλος του σχολικού έτους

τα δnμοτικό όρια τnς κωμόπολnς.

εφόνn ότι π οικοδομn δεν θα ετελείωνε έγκαι

Τέλος

Νοεμβρίου

1968

ο

Υπουργός

Παιδείας ενέκρινε τπν απόκτnσn του κτnμα
τος τnς ΑρχιεπισκοπrΊς για να κτισθεί το Γu

μνόσιο Κυθραίας.
Εν τω μεταξύ τα σχέδια τnς οικοδομnς

είχαν ετοιμασθεί και εζπτrΊθnσαν προσφοραί.
Παρό τnν αντίθετnν γνώμπν τnς Σχολι-

ρα

.

μπχανικός

εκρατείτο

ενnμερος.

1968-1969

Οι Τεχνικές Υππρεσίες του Υπουργείου

κατόφεραν ν' aποσπόσουν από τους εργο
λόβους υπόσχεσn ότι θα ετοίμαζαν τουλόχι
στον δύο αίθουσες για να στεγόσουν τπν

πρώτnν και τπν δευτέραν τόξn που θα λει
τουργούσαν από τις αρχές του επόμενου
σχολικού έτους.

Αμφίβαλλα. Τις αμφιβολίες μου εσυμ-
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μερίζοντο και πρόσωπα που είχαν πείραν εις

παρουσίας του

τις οικοδομές. Εζι'ιτnσα συνέντευξn με τον

δεν μπορούσε να υπόρξn αλλά

Υπουργό Παιδείας, του εξέθεσα τnv κατό

pnσn nταν πολύ μεγάλn. Από τους πρώτους

στασn και τον παρακάλεσα ν' αναβλnθεί

n

μι'ινες του

επιστότου

1970 είμεθα

μας κακοτεχνία

n

καθυστέ-

βέβαιοι ότι το κτίριον

έναρξn τnς λειτουργίας του γυμνασίου για

δεν θα παρεδίδετο ούτε με τnν έναρξn του

ένα χρόνο. Ο Υπουργός μου είπεν ότι

σχολικού έτους

n

από

φασn του Υπουργικού Συμβουλίου για να λει
τουργι'ισει το σχολείο το

1970-1971.

Έπειτα από συ

ντονισμένες ενέργειες ο Υπουργός Παιδείας

δεν μπο

διέταξε να διακοπι'ι το συμβόλαιον και να ζn

ρούσε να αναβλnθεί. Έπρεπε να νοικιάσουμε

τnθούν προσφορές δια το υπόλοιπον τnς ερ

ότι καλύτερο μπορούσαμε να βρούμε για να

γασίας.

στεγασθούν οι δυο πρώτες τάξεις. Μετά από

Σόββαν Χρυσοστόμου ο οποίος εργόσθnκε

πολλές

σκέψεις

δυο αίθουσες

n

1969-1970

καταλι'Ίξαμε

να

πάρουμε

μια απέναντι από το καφε

νείο του Ανθούλλn και

n

ραμε εκεί κοντό ακόμn μιαν αίθουσαν που
χρnσιμοποιείτο σαν βοnθnτικι'ι. Εφροντίσαμε
και για τον εξοπλισμό που εχρειόζετο. Όπως

ανέμενα,

n

εξέλιξn αυτι'Ί είχε κακό αντίκτυπο

και τα σχόλια ι'ιταν δυσμενι'Ί.

γυμνασιόρχnς

ο

ανελλιπώς και με εντατικι'ι προσπάθεια κα

Με το νέον κτίρον το σχολικό έτος

1970-1971 άρχισε κανονικό. Ενεγρόφnσαν
176 μαθnταί και όπως είχεν ι'Ίδn λnφθεί από
φασn ελειτούργnσε και τρίτn τόξn. Οι δύο

πρώτες τάξεις του Γυμνασίου αναγνωρισμέ
νες από το Υπουργείον Παιδείας τnς Ελλά
δας από τον προnγούμενον χρόνον και

Με τnν έναρξn των εγγραφών διωρί
σθn

κατεκυρώθn εις τον

τόρθωσε να παραδώσει το κτίριο εγκαίρως.

όλλn πάνω από το

καφενείο του Κανικλίδn. Λίγο αργότερα πι'Ί

Η προσφορά

φιλόλογος Ανδρέας

γνώρισn και τnς τρίτnς.

Κολλίτσnς από τnν Κυθραίαν μέχρι τότε υπο
διευθυντι'Ίς εις το Γυμνάσιο Θnλέων Παλλου
ριωτίσσnς. Ο διορισμός αυτός ι'ιταν επιτυχι'Ίς
και εβοι'Ίθnσε εις το ν' απαμβλυνθούν οι

Κανονικό ιδρύθn και ο Σύνδεσμος Γονέ
ων

που

στn

συνέχεια

ανέπτυξε

αξιόλογn

δράσn και επέδειξε σδιόπτωτο ενδιαφέρον.

κακές εντυπώσεις που εδnμιουργι'ιθnκαν και
να εμπνεύσn το σχολείο εμπιστοσύνnν.

ο

Διευθυντι'Ίς Εκπαιδεύσεως εζι'Ίτnσε τnν ανα

Το Γυμνάσιον εχρειόζετο εξοπλισμόν.
Εξοπλισμόν πέραν του βασικού που προέ

Ο μ. ο Κολλfτσnς παρέμεινε για μερικούς
μόνον μι'ινες μέχρι τα Χριστούγεννα. Σαν αντι

βλεπαν οι κανονισμοί και χρnματοδοτούσε
το Υπουργείο Παιδείας.

καταστότnς διωρίσθn ο μαθnματικός Γεώρ

Η Σχολικι'ι Εφορεία σε συνεργασία με

γιος Βαρναβίδnς. Τnν ίδια εποχι'ιν διορίσθn

τnν διεύθυνσn του σχολείου και τον Σύνδε

γραμματεύς

σμον Γονέων διενι'ιργnσε έραναν που απέφε

n

Σωτnρούλλα Μnνό και ανέλα

βε καθι'Ίκοντα με κάποια καθυστέρnσn.

Εις τnν πρώτnν τόξn ενεγρόφnσαν
μαθnταί και εις τnν δευτέραν

24.

ρε

61

Παρά το

σοβαρόν μειονέκτnμα τnς ακαταλλnλότnτας
των αιθουσών το σχολείο λειτούργnσε κανο
νικό και με ενθαρρυντικό αποτελέσματα.
Η κατόστασn όμως με τους εργολά

βους δεν είχε αλλάξει. Λόγω τnς συνεχούς

f:2.000.

Στο ποσόν αυτό προστέθnκε και

το υπόλοιπον προnγούμενου εράνου αλλά
και πόλιν οι ανάγκες δεν εκαλύφθnσαν. Για
να καλυφθούν, με έγκρισn του Υπουργείου,
εχρnσιμοποιι'Ίθn ένα ποσόν από τον λογα

ριασμόν Στοιχειώδους το οποίον απεπλnρώ
θει αργότερα.
Όπως θα

εθυμούνται

πολλοί,

κοντό
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στο γυμνάσιο και μέσα στο κτrΊμα του, υπrΊρ

βλέπω κάτι τέτοιο»>> Ήλθαν όλοι. Εκτός από

χε από προnγουμένως μεγάλn παράγκα που

ένα.

εχρnσιμοποιείτο για στρατωνισμό αποσπά

λεπτά

σματος τnς ΕθνικrΊς Φρουράς. Το απόσπα

έξοδο. Στον δρόμο,

Κάτι του έτυχε.
και

βγrΊκαμε

ΜιλrΊσαμε για
και

οι

δυο

μερικά

προς

τnν

μέτρα πιο κάτω, κά

50

σμα παρέμεινε και μετά τnν λειτουργία του

ποιος ·με το ποδrΊλατο, κόντρα στον άνεμο

σχολείου. ΜετακινrΊθn με κάποιαν καθυστέ

ερχόταν προς το σχολείο. Ο κ. Βαρναβfδnς

ρnσn μετά από πολλά διαβrΊματα τnς Σχολι

μου είπε: «Να και ο τελευταίος» και εγύρισε

κrΊς Εφορείας και του Συνδέσμου Γονέων.

πίσω για να τον κατατοπίσn.

Ο Σύνδεσμος Γονέων άρχισε να οργα

Η οικοδομrΊ, στnν πρώτn φάσn, έγινε
με τnν πρόβλεψn να στεγάσn τις τρεις πρώ

νώνει εκδnλώσεις. Σε όλες ανεξαιρέτως

τες

θουσα τελετών rΊταν ασφυκτικά γεμάτn και οι

τάξεις.

έπρεπε να

Για
γίνει

να

λειτουργrΊσουν

επέκτασn

οποίο έγινε πρόνοια

πράγμα

άλλες
για

το

κατά τον σχεδιασμόν

30

αί

εισπράξεις υπολογίσιμοι. Αθρόα rΊταν και

n

προσέλευσn σε όλες τις γιορτές του σχο
λείου. Τnν γιορτrΊ του δένδρου, ο γυμνασιάρ

του κτιρίου.

Τις

n

Απριλίου

1971,

με επιστολrΊ μου

προς τον ΔιευθυντrΊ Εκπαιδεύσεως εζrΊτnσα
τnν επέκτασn του κτιρίου με τnν ανέγερσn

δέκα αιθουσών.

χnς εζrΊτnσε να παραχωρnθεί από το δασο
νομείο έκτασn γnς εις τους λόφους δυτικά
τnς Κυθραίας και το γυμνάσιο ανέλαβε τnν
δενδροφύτευσn

και

περιποίnσn

των

δεν

δρυλλίων.

Η συνεργασία ΣχολικrΊς Εφορείας, Διε
υθύνσεως, Καθnγnτικού Συλλόγου και Συνδέ

σμου Γονέων rΊταν ευθύς εξαρχrΊς εξαιρετικά
καλrΊ. Ήταν όλοι ενωμένοι στnν προσπάθεια
να πάει το σχολείο μπροστά. Η ΣχολικrΊ Εφο
ρεία εμερfμνnσε και δια τnν μεταφορά των

Για τnν προαγωγrΊ των μαθnτών εις τnν

επόμενn

ετέθnσαν

ψnλά

κριτrΊρια

των να μn υστερεί

από εκείνο των μεγάλων γυμνασίων τnς πρω
τεύουσας.
Για το σχολικό έτος

μαθnτών των περιχώρων ώστε να μn ταλαι
πωρούνται. Εξασφάλισε επίσnς και τnν tlρο

τάξn

ούτως ώστε το επίπεδο

σαν

257

1971-72

ενεγράφn

μαθnτές. Με τον ίδιον ζrΊλον από το

μrΊθεια τροφίμων από τnν Φ.Α.Ο. για να λει

διδακτικόν

τουργrΊσει

τους γονείς και μέριμναν από τnν ΣχολικrΊν

συσσίτιο.

Οι

καθnγnταί

τnς

προσωπικόν

ενδιαφέρον από

-

Κυθραίας και των περιχώρων είχαν πάντοτε

Εφορείαν ελειτούργnσε το σχολείο και αυτόν

έφεσn προς τnν μάθnσn. Αγάπnσαν πραγ

τον χρόνον.

ματικά το γυμνάσιο. Αξίζει ν' αναφερθώ σ'
ένα περιστατικό, χαρακτnριστικό τnς νοοτρο

πίας που επικρατούσε. ΕκλrΊθnσαν οι γονείς
εις το σχολείο για να συναντrΊσουν τους κα

θnγnτές τους και να

πλnροφορnθούν για

τnν πρόοδο των μαθnτών. Έτυχε να περάσω
για να δω τον Γυμνασιάρχnν κ. Βαρναβίδnν

για κάποιο ζrΊτnμα όταν
προς το τέλος τnς.

n

διαδικασία rΊταν

Εφαίνετο ικανοποιnμέ

νος. Τον ερώτnσα για τnν ανταπόκρισn των
γονιών

και

μου

απάντnσε.

«Πρώτn

φορά

Αρχάς

Μαρτίου

1972

έγραψα

και

πάλιν εις το Υπουργείον και ζrΊτnσα τnν επέ
κτασn του κτιρίου. ΕζrΊτnσα επίσnς όπως το
γυμνάσιον εξελιχθεί σταδιακά σε εξατάξιο με
δυο κατευθύνσεις.

Από το καλοκαίρι του

1972

τnν διεύ

θυνσn του σχολείου ανέλαβε ο φιλόλογος

Τάσος Αναστασιάδnς.

1972-73

ενεγράφnσαν

Για το σχολικό έτος

304

μαθnτές.
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Το συμβόλαιο για τnν επέκτασn του κτι

ρίου υπεγράφπ τις
λfστnκε δάνειο

27.1G.1972

12.000

αφού εξασφα-

λipώv από τους δαvει·-

Φρουρά. Ήταν σε πολύ καλr'1 κατάστασn και
λόγω

σηκούς επιτρόπους.

όλων των περιχώρων. Ήσαν όλοι ικανοποιn
μένοι εκτός το Ιlαλαίκυθρο που συνέχισε ν'
Ισχυρίζοντο ότι τους συνέφερε
και

με

τnς

εξυπnρετούσε

θύνσεις. Τnν πρακτικnν και τnν οικονομικn.

με τις διευθετnσεις που έγιναν για τnν μετα
φοράν εξυπnρετούv'lΌ πλrlρως οι μαθnταί

Λευκωσία

ευρυχωρίας

Τελικά το γυμνάσιον επnρε δυο κατευ

Η φofτnon στο σχολείο r'naν ομαλn και

ανηδρά.

τnς

θουμάσrα τον σκοπόν.

επιχειρnματα

που

n

nταν

αναμφίβολο αν ευσταθούσαν προσπάθnσαν
ν' αποσχιθούν από τnν εκπαιδευτικn περιφέ
ρειαν. Τελικά το Υπουργείον τους επέτρεψε

να έχουν εκλογnν. Παρουσιάστπκαν και από

Για τnν αίθουσα

αγοράστnκε

ό,τι

των γραφομnχανών

καλύτερο

υπnρχε

·

στnν

αγορά. Χωρίς αμφιβολία θα nταν μια από τις
καλύτερες εις το είδος τnς. Ο εξοπλισμός
τnς,

αν

και

καθ' όλα

άρτιος,

εβελτιώθn

ακόμn περισσότερον με τnν αγορά από τnν
Αμερικανικnν
αριθμό

Πρεσβείαν

γραφομnχανών

σε

xaμnλrl

διαφόρων

τιμnν
τύπων

που nσαν σε πολύ καλnν κατάστασn.

τnν Κυθραίαν μια-δυο περιπτώσεις μαθnτών

Κατά τον σχεδιασμόν του κτιρίου είχε

που οι γονείς τους επέμεναν να τους εγγρά

γίνει πρόβλεψn ευθύς εξ αρχnς και για αμφι

ψουν σε Γυμνάσιο τnς Λευκωσίας. Το Γυμνά

θέατρο. Με τnν ανέγερσn τnς νέας πτέρυ

σιο Ι<υθραίας είχεν nδn επιβλnθεί και απο

γας συνεπλnρώθn και π κατασκευn του αμ

κτnσει

φιθεάτρου.

κύρος.

Η

Σχολικn

Εφορεία

δεν

αντέδρασε. Επροτίμπσε να τους αγνοnσει.
Εκτός από τους γονείς, ενδιαφέρον για

Για τπν επέκτασπ τπς αυλnς του σχο

το γυμνάσιο έδειξαν και αρκετοί άλλοι. Βρα

Λείου π ΣχολΙΙ<n Εφορεία απεφάσισε ν' αγο

βεία καθιέρωσαν οι Χρίστος Χριστίδnς, Νίκος

ράσn

και

από

τnν

Εκι<λnσιαστικnν

Επιτροπnν

Ανδρέας

Κολλίτσnς,

Αθπνά

Κυριακίδn

.Α.γίος Mapίvac; ποροκεiΙJενο κτr'ψο έκτοσnς

Κολλίτσn, Καίτn Χρυσοστόμου και τα σωμα

τριών περίπου σκαλών. Έγκρισn για τnν από

τεία ΑΕΚ

κτnσn του κτnματος εξασφαλίστnκε αρχάς

φεραν και οι αδελφοί Δέσποινα και Μαρίτσα

του

Γιασεμίδου.

του

1973.

-

ΠΑΟΚ. Ένα αεβαστόν ποσόν εισέ

Με τnν αποπεράτωσn τnς επέκτασnς

Οι μαθnταί εκτός από τnν βιβλιοθnκn

κτιρίου συνεπλπρώθn και ο εξοπλισμός

του Γυμνασίου είχαν εις τnν διάθεσn τους και

του σχολείου και

των ειδικών ::11θουαόν διδα

σκαλίας. Άρτια εξοπλισμένες nσαν:

τnν Κοινοτικnν Βlβλιοθnκn. Αυτn ιδρύθn το

1966.

1.

Η αίθουσα διδασκαλίας των φυσικών

2.

Η αίθουσα Οικοκυρικών.

3.

Η αίθουσα μουσικnς με τnν αγορά

εστεγάζετο στο

ισόγειο του Δnμαρ

χείου, ελειτουργούσε σον δονειστικn και σαν

αναγνωστnριο και nταν ανοικτn καθnμερινά
τα απογεύματα. Διέθετε αρκετές εγκυκλο
παίδειες και ένα σnμαντικό αριθμό βιβλίων.
Καλές επιδόσεις είχαν οι μαθnταf και

νέου πιάνου.

εις τον αθλπτισμόν. Το Γυμνάσιον μετείχε σε

4.
τεχvίος

Η αίθουσα ξυλουργικnς και μεταλλσ
εστεγάσθπ

εχρπσιμοποιούσε

στο

υποστατικό

προnγουμένωc;

π

που

Εθνικn

όλους τους

αγώνες

σχολείων Μέσnς Παι

δείας με καλά αποτελέσματα. Καθιερώθnκε

