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ΑΠΟ ΤΗΝ !ΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ
Ιδιωτικό σχολείο στη Χαρδακιώτισσα Κuθρέας, το
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας,

1866

ΚώσταςΖ. Γιαννός

οι Χριστιανοί, απέκτησαν κάποια δικαιώματα,
μετά τα μεταρυθμιστικό διατάγματα Χάττι

Σιέρριφ

(1839) και Χόττι-Χοuμαγιούν (1856).

Οι εξετάσεις του Δημοτικού Σχολείου

Έτσι, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία επέ

Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας κατά το έτος

τρεψε την ίδρυση σχολείων, οι Χριστιανοί,

1909

έσπευσαν να δημιουργήσουν Σχολές, ορχικό
με ιδιωτική πρωτοβουλία και αργότερα, ίδρυ
σαν πιο οργανωμένα και αποδοτικά, κοινοτι
κάσχολεία.
Αρχιεπισκοπτ']ς Κύπρου, ημερομηνίας

25

Ια

νουαρίου

1869 (βιβλίο ΙΣΓ, ουξ. aριθμ. εγ
121), ιδιωτική σχολή στη Χαρδακιώ
τισσα της Κuθρέας, λειτούργησε το 1866, με

γράφου

δάσκαλο τον Κ. Γ. Λαζαρίδη. Στο έγγραφο
αυτό

- επιστολή-

που απέστειλε ο δάσκαλος

της Σχολής Κ.Γ.Λαζαρίδης, στοντότεΑρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρόνιο Γ·, μεταξύ άλ

λων, διαβάζουμε: «Εσυστήσαμεν μετά των
κατοίκων Σχολήν, όπως δια της παιδείας και
των νουθεσιών, προς τα καλό έργα βελτιω
θώσιν ... Υπηρετώ την Σχολήν προ τριών πε

ρίπου ετών και πάσχω όλαις δυνόμεσι υπέρ
της γενικής προόδου και βελτιώσεως της δια
γωγής τωνκατοίκωνκαι των τέκνων των ...,,

Εκπαιδευτικά της Κυθρέας κατά το
έτος

1873.

Φύλλου

90),

16/29 Iουλίοu 1909 (Α ρ.

διαβάζουμε την πιο κάτω ανταπό

1873 του Ι Στ·

Αρχιεπισκοπής

<<Τη παρελθούση Κυριακή εγένοντο σι
εξετάσεις του δημοτικού σχολείου Αγίου Αν
δρονίκου, όπερ διευθύνει ο φιλοπονώτατος
διδάσκαλος κ. Γ. Ν. Κυριακίδης. Κατ' αυτά ς πα
ρέστησαν πλείστοι κάτοικοι του χωρίου και

πολλοί ξένοι. Μετά την λογοδοσία ν οι μαθηταί
εξητόσθησαν εις διάφορα μαθήματα εις α·
απήντησαν λίαν ευστόχως, και aπήγγειλαν

ωραιότατα ποιήματα και διαλόγους, τινός των
οποίων, είχε ποιήσει αυτός ο διδάσκαλος. Το
απόγευμα δε επίσης επιτυχώς διεξήχθησαν σι
εις την γυμναστική ν εξετάσεις, αίτινες προκά
λεσαν τας ζωηρός επευφημίας των χωρικών
δια τα λαμπρό αποτελέσματα, ότι να επέφερε ν

η άοκνος εργασία του διδασκάλου των».
Διορισμοί δασκάλων, στα
Σχολεία Κυθρέας, το έτος

Δημοτικά

1923

Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της

Στο έγγραφο με ημερομηνία
βρίου

Στην εφημερίδα «ΠΑΤΡIΣ» της Λευκω

σίας, ημερομηνίας

κριση από την Κυθρέα:

Σύμφωνα με έγγραφο του Αρχείου της

,

τους γονείς.

25

Νοεμ

βιβλίου, του Αρχείου της

ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου
1923, αντλούμε την ιστορική πληροφορία, για

Κύπρου,

το διορισμό. δασκάλων, στα δημοτικό σχολεία

με

τίτλο

«Εκπαιδευτικά της Κυθρέας» διαβάζουμε τις

παρακάτω ιστορικές πληροφορίες:
Αληλοδιδακτικό Σχολείο Κυθρέας

Λευκωσίας,

Κυθρέας.
Δημοτικό Σχολείο Χρυσίδας: Φ .Ιακωβίδοu
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου:

Αριθμός μαθητών: 45

Χαράλαμπος Χατζηδός, Νικόλαος Μαντίδης

Διδάσκαλος: Μι χ. Χριστοδούλου

Δημοτικό Σχολείο Χαρδακιώτισσας:

Μισθός:2000

ΣταύροςΚυπραγόρας, Χρ. Φραγκίδης

Συντηρείται από την Εκκλησίαν και

Δημοτικό Σχολείο Συργανιάς:

I. Κυριάκου

