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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ XPONIA 1892 ΚΑΙ 1895) 

Το έτος 1892 λειτούργnσαν στnν Κυ
θρέα το Παρθεναγωγείο τnς Αγίας Μαρί

νας και το Αρρεναγωγείο του Αγίου Αν

δρονίκου, στις αυλές των ομωνύμων 

εκκλnσιών. Σnμειώνουμε ότι, μέχρι το 1915, 
n Χρυσίδα αποτελούσε ξεχωριστό χωριό, 
με δικό του μονοδιδόσκαλο σχολείο. Τα 

μαθr'ψατα που διδόσκονταν τότε r'naν: Ελ

λnνικό, Μαθnματικό, Ιστορικό, Γεωγραφι

κό. Το έτος αυτό, στο Παρθεναγωγείο τnς 

Αγίας Μαρίνας δασκόλα r'naν n Δέσποινα 
Χ" Λούκα από τnν Κυθρέα και στο Αρρε

ναγωγείο του Αγίου Ανδρονίκου, υπnρε

τούσε ο δόσκαλος Γεώργιος Μιχαnλίδnς. 

Διαβόζουμε σχετικό στnν εφnμερίδα 

ιcΕΥΑΓΟΡΑΣ)) τnς Λευκωσίας, nμερομnνίας 

15/27 Ιουλίου 1892, ανταπόκρισn απο τnν 
Κυθραία, που είχε γραφεί τnν 5n Ιουλίου 
1892: ιcΤnν Κυριακnν 5 ισταμένου, εγένοντο 
προ μεσnμβρfας, δnμοσίως, οι ενιαύσιοι 

εξετόσεις τnς εν τω Αγίω Ανδρονίκω Σχο

Μς των αρρένων. Μετό μεσnμβρίαν δε οι 

εξετόσεις του ΓJgρεε3ναγωγείου, του εν τω 

περιβόλω τnς Αγίας Μαρίνnς κειμένου. Εν 

τn ευρεία αιθούσn τnς ΣχοΜς αρρένων, 

προ μεσnμβρίας παρόντων των εφόρων, 

των διδασκόλων και πλείστων κατοίκων 

αμφοτέρων των φύλων, μετό τnν θερμnν 

δέnσιν των ιερέων, υπέρ τnς προόδου 

των εκπαιδευτικών καταστnμότων, ο διδό

σκαλος κ. Γ. Μιχαnλίδnς nρξατο ερωτών 

και εξετόζων τους μαθnτός, εις τα δεδει

δαγμένα: Ελλnνικό, Ιστορικό, Γεωγραφικό, 

Μαθnματικό, οίτινες απnντων ευθαρσώς 

και λίαν καταλλnλως. Μετό δε μεσnμ

βρίαν, όπαντες οι ανωτέρω και πλείστοι 

όλλοι, εξ αμφοτέρων των φύλων, συνrlλ

θον εις τnν αίθουσαν του Παρθεναγω-

Κώστας Ζ. Γιαννός 

γείου, όπου n διδόσκαλος Δέσποινα Χ" 

Λούκα, εξετόζουσα, ελόμβανε ταχέως, 

τος καταλλrlλους απαντnσεις. Ταύτα ιδό

ντες και ακούσαντες ιδίοις ωσίν, όπαντες 

οι παρευρεθέντες, λίαν ευαρεστnθnσαν 

και nυχnθnσαν τα βελτίω. Τα δε τοιαύτα, 

είναι καρποί τnς ικανότnτος και επιμελείας 

των Διδασκόλων και τnς φιλοτιμίας και ευ

φυΤας των μαθnτών. ΔιΌ n Κυθραία, είναι 
αξία ου μόνον καλώς κατnρτισμένων δn

μοτικών Σχολών, αλλό και ενός σχολείου 

Ελλnνικού, καθώς επίσnς και ενός Δnμαρ

χείου και ενός Κωμοδικείου)). 

Το έτος 1895, στο Παρθεναγωγείο 
τnς Αγίας Μαρίνας, υπnρετούσε n δασκό
λα Πολυξένn Παπαζαχαρίου, από τnν Κυ

θρέα και στο Αρρεναγωγείο του Αγίου Αν

δρονίκου, ο δόσκαλος Ιωαν'νnς Παυλίδnς, 

που κοινώς αποκαλείτο «δασκαλούδι)). Δια

βόζουμε σχεηκό, στnν εφnμερίδα 

«ΕΥΑΓΟΡΑΣ. τnς Λευκωσίας, nμερομnνίας 

26 Ιουλίου 1895, ανταπόκρισn από τnν Κυ
θραία: «Tnv LC,r:ν Ιουλίου εγένοντο οι εξε
τόσεις του Παρθεναγωγείου τnς κωμοπό

λεως Κυθραίας, όπερ διευθύνει n 
εγχώριος σεμνn δεσποσύνπ Πολυξένn Πα

παζαχαρίυ. Τος εξετόσεις ταύτας, ετίμn

σαν διό τnς ευγενούς παρουσίας των, ο 

σπουδαίος κ. I. Παυλίδnς (ο κοινώς δασκα
λούδι καλούμενος), οι αξιόημοι δnμοδιδό

σκαλοι τnς ειρnμένnς κώμnς, n επιτροπn 
τnς Σχολrlς, πολλοί δεσποινίδες και κυρίαι, 

εγχώριοι και εξοχεύουσαι. Εκ των ευστόχων 

απαντnσεων των μαθnτριών, εις τος δια-




