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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Στn διόρκεια τnς Τουρκοκρατfας 

(1571-1878) n εκπαfδευσn στnν Κύπρο ι'παν 
ανύπαρκτn. Τα σχολεfα ι'παν ελόχιστα και οι 

κότοικοι ζούσαν σε καταστόσεις αμόθειας 

και πνευματικού κόστους. Τα περισσότερα 

από αυτό εfχαν ιδρυθεf μετό τα μεταρυθμι

στικό διατόγματα Χόπι-Σιέρριφ του 1839 
και Χόπι - Χουμαγιούν του 1856 τα oπofa 
περεfχαν κόποιες στοιχειώδεις ελευθερίες 

στους Χριστιανούς κατοfκους τnς Οθωμανι

κnς Αυτοκρατορfας. 

Στnν Κυθρέα για πρώτn φορό λει

τούργnσεσχολεfο στα μέσα του περασμέ

νου αιώνα κυρfως για τα αγόρια τnς κωμό

πολnς αφού τα κορfτσια τόσο n οικογένεια 
όσο και n κοινωνfα τnς εποχι'Ίς προόριζε για 
τις δουλειές του σπιτιού. 

Σιγό-σιγό όμως θεωρι'Ίθnκε απαραίτn

το να φοιτούν και αυτό με αποτέλεσμα το 

1885 να ιδρυθεf Παρθεναγωγεfο στnν κοινό
τnτα. Πρώτες δασκόλες ι'Ίταν n Δέσποινα 
Χατζnλούκα και n Πολυξένn Παπαζαχαρfα. 
Γρόφει σχετικό n εφnμερfδα «Σόλπιγξ~> nμε
ρομnνfας 6.3.1885: 

«Θεού συνόρσει, προτροπι'Ί τnς Α Αι

δεσιμότnτος του επόπτου των σχολεfων και 

συνεργfα του κ. Θ.Ι.Φραγκούς, του αγfου 

Πρωτοπαπό και τινών συγχωριανών μας, 

τnν Τετόρτn 13/25 Φεβρουαρfου ι'Ίνοιξενεν 
τn ενορfα Αγfας Μαρfνnς φερώνυμον Παρ

θεναγωγείον, όνευ εθfμου τινός τελετι'Ίς και 

παρατόξεως. 

Προσελι'Ίφθnσαν δε αυτώ ως διδό

σκαλοι οι δεσποσύναι Δέσποινα Χατζnλου-

Κωστής Κ οκκινόφτας 

κό και Πολυξένn ΠρωτοπαπαΖαχαρίου αμ

φότεροι Κυθρεώτιδες και τελειόφοιτοι του 

εν Λευκωσfα Παρθεναγωγεfου. Επειδι'Ί δε το

έργον τούτον των Κυθρεωτών αξιούται πολ

λού επαίνου, α τε δn δεικνύοντος τον προς 

τα κρεfπω ζι'Ίλον αυτών, παρακαλεfσθε 

κύριε Συντόκτα τnς «Σόλπιγγοςι>να δnμοσιε

ύσnτε τούτο δια τnς αξιολόγου σας εφnμε

ρfδος όπως τύχn του δικαίου επαίνου παρό 

πόντων>>. 

Η φιλομόθεια των κατοίκων τους οδι'Ί

γnσε να ιδρύσουν με δαπόνες τnς Εκκλn

σfας του Αγfου Ανδρονfκουαναγνωστι'Ίριο, 

ώστε να έχουν τnν ευκαιρία να μορφώνο

νται και οι μεγαλύτεροι. Μας ενnμερώνει 

και πόλι n Σόλπιγξ~>nμερομnνfας 25.5.1896: 

«Ευχαρfστως αγνέλλομεν ότι αναβιώ

σαν όρχεται λειτουργούν επf εδραιοτέρων 

ως ελπfζομεν βόσεων το αναγνωστι'Ίριον εν 

Κυθραfα, εν μικρώ μεν αλλ' ευαέρω οικι'Ίμα

τι ιδρυθέντιδαπόναις του Ναού Αγfου Αν

δρονfκου. Ευχόμενο αυτώ βfον μακρόν». 

Τα εγκαfνια του αναγνωστnρfου έγιναν 

τον Ιούνιον τnς fδιας χρονιός. Γρόφει και 

πόλι n «Σόλπιγξ~> nμερομnνfας 3.7.1896: 

Τnν 16/28 Ιουνfου ενεκαινίσθn εν τn 
κωμοπόλει μας το κατό τnν 16/28 Μαίου 
ανασυσταθένΑναγνωστι'Ίριον «Η Κυθραfα» 

ού ο πρόεδρος κ. Ι. Παυλίδnς εξεφώνnσεν 

λογίδριον, εξαfρον τον σκοπόν και τα εκ του 

Αναγνωστnρfου nθικό και υλικό καλό~>. 




