
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 108 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» κ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΛΟΥ ΠΕΤΣΑ 

Έντιμη Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, Εκλεκτοί 

Προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι. 

Με ιδιαίτερn χορό και ικανοποίnσn 

χαιρετίζω τnν παρούσα συγκέντρωσn που 

γίνεται προς τιμn των συνταξιούχων εκπαι

δευτικών ζώντων και τεθνεώτων τnς περιο

χnς Κυθρέας που περιλαμβόνει τα πλnσιό

χωρα χωριό τnς Κυθρέας με τn γειτονικn 

Μια Μnλιό. Με τnν παρούσα τιμnτικn εκ

δnλωσn εμείς οι σnμερινοί αποτίουμε 

φόρο τιμnς και ευγνωμοσύνnς στους πα

λιούς και νέους συνταξιούχους εκπαιδευτι

κούς που με τnν πολύχρονn εκπαιδευτικn 

τους προσφορό έλαμψαν σαν aστέρες 

πρώτου μεγέθους στο ελλnνικό κυπριακό 

εκπαιδευτικό στερέωμα και οι πρωτεργό

τες τούτων όνοιξαν έστω μονοπότια και 

τρίβους στnν εκπαίδευσn μας που με τιιν 

πόροδο του χρόνου διευρύνθnκαν σε 

στρότες και δρόμους σε πλατείες και λεω

φόρους. Χόρις σ' αυτούς ευτυχnσαμε, 

προς δόξα του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, να φθόσουμε τnν κατόρτισn 

των δασκόλων με πανεπιστnμιακn μόρφω

σn και στα σύγχρονα σχολικό κτίρια που 

θα τα ζnλευε οποιαδnποτε ευρωπαϊκn 

χώρα. 

Οι τιμώμενοι σnμερα συνταξιούχοι 

εκπαιδευτικοί συγκρίνονται με τους Τρεις 

Ιερόρχες Βασίλειο το Μέγα, Γρnγόριο το 

Θεολόγο, Ιωόννn το Χρυσόστομο και τους 

λοιπούς Άγιους Πατέρες τnς εκκλnσίας 

μας που με τn ζωn και τn δρόσn τους, με 

τα συγγρόματα και τα κnρύγματό τους 

συνεδύασαν τn χριστιανικn θεολογία με 

τnν ελλnνικn φιλοσοφία και απετέλεσαν 

τnν ελλnνοχριστιανικn παιδεία με τnν 

οποία γαλουχούνται μέχρι των nμερών 

μας τα όπου γnς ελλnνόπουλα. 

Συγκρίνονται ακόμn οι aπόμαχοι εκ

παιδευτικοί μας με τους μεγόλους του γέ

νους δασκόλους που στους φρικτούς και

ρούς τnς καταθλιπτικnς διακυβέρνrισnς 

των Τούρκων κατόρθωσαν να καλλιεργn

σουν τnν Ελλnνικn ταυτότnτα και το εθνικό 

φρόνnμα και να αναδείξουν τους nρωες 

τnς ελλnνικnς επανόστασnς που μπόρε

σαν να αποτινόξουν τον τουρκικό ζυγό 

ύστερα από 400 χρόνια βαρειός δουλείας. 
Έτσι και οι τιμώμενοι εκπαιδευτικοί μας 

ανέδειξαν τους μαχnτές τnς ΕΟΚΑ που διέ

γραψαν τον επικό αγώνα του '55-'59 που 
χόρισε στnν Κύπρο μας τnν ανεξαρτnσία 

τους από τους 'Άγγλους. Η Κυθρέα n ξα
κουστn μας κωμόπολn, χόρn στους πλου

τοπαραγωγικούς τnς πόρους, αναδείχθn

κε σε πολιτεία πολυόνθρωπn και 

αποτέλεσε ένα από τα 9-12 βασίλεια που 
υπnρχαν στnν Κύπρο μας στους Ελλnνιστι

κούς χρόνους. Μα και οι κότοικοι τnς επο

χnς τnς Τουρκοκρατίας ακολουθούντες 

τnν πολιτιστικn παρόδοσn των προγόνων, 

όταν οι Τούρκοι στο β' nμισυ του 18ου 

αιώνα επέτρεψαν τnν ίδρυσn σχολείων 

έσπευσαν στn συγκρότnσn τέτοιων αρχικό 

με ιδιωτικn πρωτοβουλία και βραδύτερο 



ίδρυσαν κοινοτικό πουr'παν πιο οργανωμέ

να και πιο αποδοτικό. 

Ο Ιερώνυμος Περιστιόνnς, στο σύγ

γραμμό του «Τα ελλnνικό γρόμματα στnν 

Κύπρο επί Τουρκοκρατίας»γρόφει ότι 

υπnρχε ιδιωτικό σχολείο στnν Κυθρέα το 

1856 στο οποίο διδόσκονταν τα κοινό 

γρόμματα. Το1860 ο ντόπιος Χ"Χριστό

φορος (Χ"Χριστοφnς) Χ" Πετρnς ίδρυσε 

αλλnλοδιδαχτικn σχοΜ στnν Κυθρέα. 

Το1868 n εκκλnσία του Αγίου Ανδρονίκου 
έκτισε με δικό τnςέξοδα στον περίβολο 

τnς το Αρρεναγωγείο Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας. 

Πρώτος δόσκαλος που δίδαξε σε 

τούτο nταν ο Μιχαnλ Χριστοφίδnς, αδελ

φός του Χριστόδουλου Σεβέρn γενόρχn 

των σnμερινών Σεβέρnδων τnς Λευκωσίας 

που κατόγονταν από τnν Κυθρέα. Ο Χρι

στοφίδnς είχε φθόσει από το εξωτερικό 

και ανέλαβε να διδόξει στο νεοϊδρυθέν 

σχολείο. Από το 18 73 ο Χριστοφίδnς εβοn
θείτο από το Χ" Γιώρκn Παπαχαραλό

μπους από τα Καμπιό που σπούδασε στn 

Θεολογικn ΣχοΜ των Ιεροσολύμων όπως 

και ο Χ"Πετρnς. Άλλες σχολές στις οποίες 

μορφώνονταν οι δόσκαλοι τnς εποχnς 

nταν n Μεγόλn του γένους σχοΜ στnν 

Κωνσταντινούπολn, n Πατμιός ΣχοΜ, n 
ΣχοΜ τnς Σμύρνnς και ύστερα n σχοΜ 
τnς Λευκωσίας που ίδρυσε ο αρχιεπίσκο

πος Κυπριανός το 1912, το μετέπειτα Πα
γκύπριο Γυμνάσιο. 

Στnν ίδια εποχn περίπου που κτίσθn

κε το Αρρεναγωγείο Αγίου Ανδρονίκου σ' 

αυτn λέγω τnν εποχn και n εκκλnσία τnς 
Αγίας Μαρίνας έκτισε με δικό τnς έξοδα 

Παρθεναγωγείο στnν αυΜ τnς ομώνυμnς 

εκκλnσίας με πρώτn δασκόλα τnν Πολυξέ

νn Παπαζαχαρίου από τnν Κυθρέα, μια 
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δυναμικn δασκόλα που δίδαξε για χρόνια 

στα σχολεία τnς Κωμόπολnς μας και είχε 

τελειώσει το Παρθεναγωγείο Φανερωμέ

νnς που είχε κτισθεί το 1860. 

Ταυτόχρονα με τα πιο πόνω σχολεία 

κτίσθnκε και το σχολείο τnς Χαρδακιώτισ

σαςμε έξοδα τnς εκκλnσίας Παναγίας 

Χαρδακιώτισσας και με πρώτο δόσκαλο 

τον Κ. Παπαδόπουλο που καταγόταν από 

τnν Κωνσταντινούπολn. Κατόπι δίδαξε σ' 

αυτό ο Σαμουnλ ο γνωστός στο Παγκύ

πριο που ίδρυσε κατόπι στn Λευκω σία τnν 

ομώνυμn Ιδιωτικn Εμπορικn ΣχοΜ. Στο 

σχολείο τnς Χαρδακιώτισσας μόλιστα εγί

νετο φοίτnσn αγοριών και κοριτσιών παρό 

τnν πρόλnψn που επικρατούσε τότε στnν 

Κύπρο ενόντια στn μεικτn φοίτnσn. 

Ο Ιωσίας Σπένσερ, Άγγλος επιθεω

ρnτnς σχολείων, που είχε διορισθεί το 

1879 το δεύτερο χρόνο τnς Αγγλοκρατίας 
στnν Κύπρο στnν έκθεσn του για το σχο

λείο τnς Χαρδακιώτισσας γρόφει: «Άκου

σα δυο παιδιό να διαβόζουν Κύρου Ανό

βασn»του Ξενοφώντος να τnν εξnγούν και 

να τnν τεχνολογούν. Τρία παιδιό στnν επό

μενn τόξn διόβαζαν, «Άγιον Χρυσόστομο>> 

και επαναλόμβαναν κομμότια από τn 

Γραμματικn. Ένας μαθnτnς και μια μαθn

τρια διόβαζαν «Γέρο Στόθn» και αποστnθι

ζαν τnν κατnχnσn με τα συνnθισμένα 

λόθn. Δυο μαθnτές και δυο μαθnτριες 

στnν τετόρτn τόξn διόβαζαν τσν «Καλό 

Πατέρα».Τρία παιδιό τnς όnς τόξnς διόβα

ζαν από τnν κατnχnσn και τnν ιστορία του 

Ευαγγελίου. Τα υπόλοιπα nταν παιδιό 

μικρό με κατώτερα μαθnματα και διαιρού

νταν σε τέσσερις τόξεις». 

ΟΣπένσερ γρόφει παρόμοιες ευνοϊ

κές κρίσεις και για το σχολείο του Αγίου 

Ανδρονίκου, όπως σ' εκείνο τnς Χαρδακιώ-
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τισσας. Αναφέρει ακόμn πως και τα δυο 

σχολεία nταν α,lλnλοδ:δaχτικά και κάθε 

μαθnτnς πλr'1ρωνε 60 γρόσια το χρόνο. 
Αυτά σuμφωνα με το ΛοΓζο Φιλίππου στο 

σύγγραμμά του «Τα Ελλnνικά Γράμματα εν 

Κuπρω». 

Η Κυθρέα με τα περίχωρα έφθασε 

εποχn που αριθμούσε πέραν από 30 δα
σκάλους, αριθμός υψnλός για τnν περιο

χn aφou επί Παγκuπριας κλίμακος όλοι οι 

δάσκαλοι δεν υπερέβαιναν τους 600. 

Από τους 112 τιμωμένους σnμερα 
δασκάλους μας αναφέρω τους πιο κάτω: 

1. Τnν Ελένn Χρnστου που για σειρά 
χρόνια διnuθυνε το Παρθεναγωγείο Φανε

ρωμένnς από το οποίο αποφοιτούσαν οι 

δασκάλες τnς Κ(ιπρου. 

2. Το Στυλιανό Αθανασιάδn και Μι
χαnλ Ανδρόνικο που και οι δυο τους προn

χθnσαν σε επιθεωρnτές Σχολείων Στοιχειώ

δους επί Αγγλοκρατίας και διέγραψαν 

παρελθόν για τnν πολυμέρεια των γνώσε

ων τους και τn δεινότnτα τους στnν Ελλnνι

κn Γλώσσα. 

3. Τον Ανδρέα Καραγιώργn που 

προnχθnκε σε επιθεωρnτn Στοιχειώδους 

πολU νέος και αφυπnρέτnσε από τn μονα

δικn θέσn Γενικός Επιθεωρnτnς Στοιχειώ

δους. Σnμερα είναι μέλος τnς Επιτροπnς 

Δnμόσιας Υπnρεσίας. 

4. Το Πέτρο Στυλιανού και Θάσο Σο
φοκλέους και Χρίστο Λογγίνο που μπnκαν 

από τους πρώτους στις φάλαγγες τnς 

ΕΟΚΑ και συνέβαλαν αξιόλογα στον επικό 

αγώνα του '55-'59 που χάρισε τnν απελευ
θέρωσn τnς Κuπρου μας από τους Άγ

γλους. Οι δυο πρώτοι συνελr'1φθnσαν και 

καταδικάστnκαν σε πολυετn φυλάκισn και 
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μεταφέρθnκαν στις φυλακές τnς Αγγλίας 

να εΚίfσοuv τnv ποιvfι τους. Ο Χρrστος 

Λογγίνος συνελr'1φθn και κρατnθnκε παρα

πάνω από 2 χρόνια σra κρατnτnρια και 

παuθnκε από τn θέσn διευθυντn Δnμοτι

κών Σχολείων. Με τn λr'lξn του αγώνα απε

λευθερώθnσαν και οι τρεις τους και ο Χρr

στος Λογγίνος αποκατασrάθnκε στn θέσn 

. του. Ο Πέτρος Στυλιανού είναι σnμερα Δn
μαρχος Έγκωμnς και ο Θάσος Σοφοκλέ

ους σnμερα είναι βουλέυτnς του ΔΗΣΥ 

στnν Βουλr'1 των Αντιπροσώπων. Ο Χρίστος 

Λογγίνος είναι ανάμεσά μας σnμερα. 

5. Τον Αθανάσn Παπαϊωάννου που τέ
λειωσε το Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου 

και κατετάχθn στn Βρεπανικn Βασιλικn Αε

ροπορία, στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πο

λέμου διωρίσθn αρχικό σrnν τότε μοναδι-

κn Τεχνικn Σχολr'1 Λευκωσίας και Βραδύτερο 

στnν Παιδαγωγικn Ακαδnμία και αφuπn·::>ι'Ξ

τnσεν από τn θέσn: Διευθυντnς Αεροδρσ

μίου Λάρνακας τnς Πολιτικnς Αεροπορί-:Jς. 

6. Τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που ερ
γάστnκε για σειρά χρόνιc. δάσκαλος και 

ίιστερα από σπουδές σrnν Αγγλία διορί

σθnκε για δυο μόνο χρόνια καθnγnτnς 

στnν Παιδαγωγικn Ακαδnμία. Αφυπnρέτn

σε από τn θέσn μέλος τnς Επιτροπnς Εκ

παιδευτικnς Υπnρεσίας όπου εργάσθnκε 

για 11 συνεχn χρόνια. 

7. Τον Αντώνn Κυριακίδn (Κολλίτσn), 
το Γιώργο Παπαδόπουλο και το Βαρνάβα 

Παπαναστασίου οι οποίοι ανταπεκρfθnκαν 

στο κάλεσμα τnς μnτέρας πατρίδας και 

πρόσφεραν τις υπnρεσίες τους στnν απε

λευθερωθείσα Μακεδονία να διδάξουν τα 

Ελλnνόπουλα τn μnτρικn τους γλώσσα. 

8. Το Στέλιο Συκαλλίδn που τέλειωσε 
το Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου, διορί-



σθnκε για χρόνια δόσκαλος και αρχικό 

προnχθnκε σε Επιθεωρnτn Νυκτερινwν 

Επιμορφωτικwν Κέντρων ύστερα υπεύθυνο 

Ακουστικοοπτικών μέσων και αφυπnρέτn

σε από τn θέσn Εκπαιδευτn τnλέορασnς 

και Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. 

Άθλος πραγματικό μπορούν να χα

ρακτnρισθούν τα επιτεύγματα των τιμωμέ

νων εκπαιδευτικών μας αν αναλογισθούμε 

τις συνθnκες ανόμεσα στις οποfες έζnσαν 

και εδfδαξαν. Απομακρυσμένες και απο

μονωμένες κοινότnτες και ανύπαρκτn σχε

δόν συγκοινωνία. Πρωτόγονα και ακατόλ

λnλα σχολικό κτfρια και διδασκαλικές 

κατοικfες. Πενιχρό διδακτικό βιβλfα και 

ανύπαρκτες σχολικές βιβλιοθnκες. Τέλεια, 

έλλειψn εποπτικών και διδακτικών μέσων. 

Απέραντn φτώχεια που περνούσε n Κύ
προς μας. Πολλές φορές ο δόσκαλος εfχε 

μπροστό του όχι μόνο υποσιτιζόμενα παι

διό αλλό και στερούμενα και αυτού του 

επιουσfου. 

Ενόντια όμως σ' αυτές υπnρχε ο 

υπέρμετρος ενθουσιασμός, ο ένθερμος 

ζnλος των διδασκόντων να μόθουν γρόμ

ματα τα Ελλnνόπουλα τnς Κύπρου. Υπnρ

χε παρόλλnλα n βαθειό πfστn των γονιών 
πως τα γρόμματα οδnγούν σε ανώτερn 

ποιοτικn ζωn. 

Με τα γρόμματα φωτfζεται ο νους, 

απαλύνεται n καρδιό, ο όνθρωπος γίνεται 
πραγματικό όνθρωπος, φεύγει n αγροικfα 
από τn ζωn και γεμfζει με συναισθnματα 

υψnλό και ιδεώδn. 

Κατό δε τnν εποχn του κρυφού σχο

λειού που όλα τα σκfαζε n φοβέρα και τα 
πλόκωνε n σκλαβιό υπnρχε n προσδοκfα 
τnς απελευθέρωσnς. Υπnρχε n αναλλοfω
τn πfστις του Κοραn και του Φεραfου ότι« 
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Όταν τα φώτα λόμψωσι n δουλεfα εξ ανό
γκnς πρέπει να παύσει». 

Μα και n νεότερn γενιό τnς Κυθρέας 
δεν υc;πέρnσε των προγόνων σε αγόπn και 

ζωnρό ενδιαφέρον για εξύψωαn τnς εκπαf

δευσnς στnν περιώνυμn Κωμόπολn μας. 

Έτσι το 1969 με τnν αποκέντρωσn των Γυ
μνασfων έσπευσαν από τους πρώτους και 

fδρυσαν το Γυμνόαιο Κυθρέας πουσυγκέ

ντρωνε πόνω από 300 μαθnτές των δυο 
φύλων με δυο κύκλους σπουδών Πρακτικό 

και Οικονομικό. Έτυχε αναγνώρισnς μέχρι 

τnς πέμπτnς τόξnς από το Υπουργεfο Εθνι

κnς Παιδεfας και Θρnσκευμότων τnς Ελλό

δας, χωρfς να αναγνωρισθεf πΜρες εξα

τόξιο Γυμνόσιο γιατf ανέκοψε τn λει

τουργfα του n εισβοΜ του Απfλα του 
1974. 

Να ευχnθού με να λυθεfτο Κυπριακό με 

αfσια λύσn και να γιορτόσουμε παρόμοιες 

πνευματικές εκδnλώσεις στnν πανέμορφn 

μαςΚυθρέα πουτόσολαχταρnσαμε. 

Πριν εγκαταλεfψω το βnμα ευχαρι

στώ τnν έντιμn Υπουργό Παιδεfας και Πολι

τισμού που ευτυχnσαμε να τnν έχουμε σn

μερα μαζf μας, τον κ. Δnμαρχο 

Αγλαντζιός που μας παραχώρnσε τnν αf

θουσα για τnν εκδnλωσn μας,. τnν Κεντρι

κn Διεύθυνσn τnς Ελλnνικnς Μεταλλευτι

κnς Εταιρεfας για τnν προσφορό τους τον 

κ. Ζnνωνα Σεβέρn για τn χρnματικn του ει

σφορό στο Σωματεfο, που μας συγκfνnσε 

βαθύτατα και όλους εσός που τιμnοοτε με 

τnν παρουσfα σας τnν εκδnλωσn μας και 

σ' όσους συνέβαλαν στnν επιτυχfα τnς. 

Να ευχnθούμε τnν αιώναι μνnμn των 

τεθνεώτων εκπαιδευτικών και ευτυχn μα

κρότnτα nμερών στους ζώντας. 




