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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΙΔΑΣ
ΚώσταςΖ. Γιαννός

Η Χρυσfδα, μια από τις έξι ενορίες

Βατόκnς Χρι'Ίστος

τnς κωμόπολnς Κυθρέας, είναι μια περιοχr\

1944-45, 1945-46

που βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό όκρο

τnς Κυθρέας. Εκτείνεται από το Σερόγιο,
κότω από το δρόμο Κυθρέας- Λευκονοίκου

Ευτύχιος Ζόρκος

1946-47,1947-48, 1948-49

Παπαβαρ

νόβας Ανδρέας

μέχρι τn συνοικία «Τσιφλικούδι>>.

1949-50
Κέντρο τnς Χρυσίδας είναι:

1836.

1950-51, 1951-52,1952-53, 1953-54 Συ
μεωνίδnς Μιχαι'Ίλ.

-Το παλιό κοινοτικό σχολείο, απέναντι
από τnν εκκλnσία.

ναι μια δίχωρn αίθουσα.με τnν κλασσικι'Ί κα
μόρα και χτίστnκε στnν περίοδο τnς Τουρ

κοκρατίας. Ήταν πνευματικό φυτώριο και σ'
αυτό όκουσαν τα πρώτα γρόμματα, πολλοί
πνευματικοί όνθρωποι τnς περιοχι'Ίς (Ελένn
Χρι'Ίστου, Στυλιανός Αθανασιόδnς, Μιχαι'Ίλ

Γεώργιος

Κυριακού,

Χρίστος

Ανδρεόδnς, Στυλιανός ίερωνυμίδnς, Πανα
γιώτα

Γεωργίου, Χρυσταλλένn

Γεωργιόδn,

Γεώργιος Γεωργιόδnς(γιός Κεπέ Ττοουλι'Ί),
Σταύρος Μελίδnς, Χρίστος Τσιγώνnς, Ευγέ
νιος Ανδρόνικος και όλλοι. Ιδιαίτερα,

n

Εκ

παιδευτικι'Ί και κοινωνικι'Ί δρόσn τnς αείμνn
στnς Ελένnς Χρι'Ίστου, δίνει κόθε δικαίωμα,
στn γενέτειρό τnς Χρυσίδας να υπερnφα
νεύεται.
Μετό το

Το1954, το παλιό Κοινοτικό Σχολείο,
παραχώρnσε τn θέσn του, στο καινούργιο

Το κοινοτικό σχολείο τnς Χρυσίδας, εί

Ανδρόνικος,

-

Λογγίνου Μαρία.

-Η Εκκλnσία του Τιμίου Σταυρού, που
χτίστnκε στα

Παπαβαρνόβας Ανδρέας

Δnμοτικό Σχολείο Χρυσίδας. Το νέο σχολείο
χτίστnκε, στο μέσο τnς ενορίας, ανόμεσα
στο

βορειότερα

τμι'Ίμα

ννnδες») και στnν κότω

τnς

(«Μοργιό

Χρυσίδα. Κοινο

τόρχnς Χρυσίδας τότε ι'Ίταν ο Κυπριανός
Σταυρόκnς και μέλn τnς Χωρnτικι'Ίς Αρχι'Ίς
οι:

Αντώνιος

Ταλιαδώρος,

Χατζnκώστας

Χατζnνικόλα, Γιόγκος Σωτnρίου και Φώτnς
Αδ<;ψlδnς. Ο Διευθυντι'Ίς Παιδείας,

Cullen

αντιδρούσε για τnν ανέγερσn του νέου Δn
μοτικού Σχολείου Χρυσίδας και πρότεινε,
τα παιδιό τnς Χρυοίδας, να φοιτούν στο
Δnμοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέ
ας. Οι επίμονες όμως προσπόθειες των
κατοίκων του χωριού και ιδιαίτερα του κοι
νοτόρχn, κατόφεραν να έχουν

αποτέλε

σμα: Το νέο Δnμοτικό Σχολείο Χρυσίδας,
έγινε

πραγματικότnτα.

Συμπαραστότnς

στο Κοινοτικό Σχολείο

στον αγώνα των Χρυσιδιωτών, για τnν ανέ

Χρυσίδας, δίδαξαν, κατό σειρόν χρονολο

γερσn του καινούργιου Σχολείου, ι'Ίταν και

γίας, οι παρακότω δόσκαλοι:

ο τότε Επιθεωρnτι'Ίς Δnμοτικι'Ίς Εκπαίδευ

1940

1940-1941, 194•1-42, 1942-43, 1943-44

σnς Κώστας Λόπας.
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Βρέθnκε

το

κατόλλnλο

οικόπεδο,

εκτόσεως δυο σκαλών, στο μέσο του χω
ριού, ιδιοκτnσία Άννας Νικολα'ίδn συζύγου

Ευγενίου Ανδρονίκου. Οδιακανονισμός τnς
αποζnμίωσnς για το οικόπεδο, έγινε από το
Δικαστnριο. Ο εργολόβος

που κατασκεύ

ασε το Σχολείο, nταν ο Γεώργιος Σατσιός,
από το Νέο Χωριό Κυθρέας.

Το καινούργιο Δnμοτικό Σχολείο Χρυ

1962-63, 1963-64, 1964-65

ρος τnς οποίας υπnρχε βερόντα.

1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69
Ροδούλnς Στυλιανός

1969-70 Χόπλαρος

Γρnγόριος
Γεωργιό

δnς Σπύρος
Καλλnς

Το Δnμοτικό Σχολείο Χρυσίδας, συνε

χίζοντας
ιστορικού

-Στο Νοτιοδυτικό τμnμα τnς αυΜς,

Παύλου

Ανδρέας

1973-74, ΚαλΜ

-Μια μεγόλn αίθουσα, στο βόρειο μέ

n αποθnκn

Παναγιώτnς

1970-71, 1971-72, 1972-73

σίδας, αποτελείτο από:

υπnρχε

1961-62 Βαρθολομnς

τnν

παρόδοσn

κοινοτικού

αποφοίτους,

που

του

παλαιού

Σχολείου,

τίμnσαν

τn

-

ανέδειξε

γενέτειρό

τους και κατέχουν σnμερα αξιοζnλευτες

του σχολείου.

θέσεις στnν κοινωνία.
Το σχολικό συγκρότnμα περιελόμβανε

σχολικό κnπο (στnv πρόσοψn) και γnπεδο

για αθλοπαιδιές. Έyiνε n αναγκαία περί
φραξn, όλου του χώρου. Κατό τα έτn 19591961 ο αείμνnστος Σταύρος Κυπραγόρας γνωστός για τnν αγόπn του για το πρόσινο

-

δnμιούργnσε,

στο

βορειοδυτικό

τμnμα

τnς αυΜς, ένα τερόστιο λαχανόκnπο.

Το σύντομο αυτό σnμείωμα για το

Δnμοτικό Σχολείο Χρυσfδας, ας είναι εμπό
διο λnσμονιός-ενόντια στο χρόνο και στnν
κατοχn-για όλους, τους αποφοίτους του,
στους δε δασκόλους, που υπnρέτnσαν με
ιερό ζnλο το σχολείο τούτο, αφιερώνουμε

τους στίχους του ποιnτn:
Σμίλεψε πόλι, δόσκαλε, ψυχές!

Το καινούργιο Δnμοτικό Σχολείο Χρυ
σίδας, λειτούργnσε, από το

1954,

μέχρι και

τnν μέρα τnς βόρβαρnς Τουρκικnς Εισβο

κι ότι σ' απέμεινε ακόμn στn ζωn σου,

μnν τ' αρνnθείς! Θυσίαστο ως τn στερνn πνοn σου.

Μς, σαν μεικτό, εξατόξιο, μονοδιδόσκαλο

Χτίσ' το παλότι. δόσκαλε σαpέ!

σχολείο και δίδαξαν σ' αυτό, κατό σειρό

κι αν λίγn δύναμn μεσ' το κορμί σου μείνει

χρονολογίας, οι παρακότω δόσκαλοι:

1954-55 Συμεωνίδnς

Μιχαnλ

1955-56

Ευαγόρας

Εκτορίδnς

μnν κουραστείς, είναι

-

Ζω

ο πόλεμος να μn μπορεί να τα γκρεμίσει.
Σκάψε βαθειά! Τι κι αν πολλοί σ' έχουνε λnσμονnσει;

1956-57, 1957-58, 1958-59

Χαρτού

τσιος Ιωόννnς

ρος

σου ατσαλωμένn.

Θέμελα βόλε τώρα πιο βαθειό,

γρόφος Χρnστος

1959-60, 1960-61

n ψυχι'ι

Θα θυμnθούνε κάποτε κι αυτοί

τα βόρn που κρατάς σαν άτλαντας στnν πλότn.
Κυπραγόρας Σταύ-

γπομονn! Κτίζε, σαpέ, τnς κοινωνίας το παλάτι.

