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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

-

ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ

(Ανέγερση δημοτικού Σχολείου Χαρδακιώτισσας)
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

στη δυνατή η παραχώρησις του απαι

Σχολική Επιτροπή Κυθρέας

τουμένου δανείου

Εν Κυθρέα τη 12η Σεμπτεμβρίου

1960

και ενώ

όλη η

εργασία εξετιμήθη κατά το έτος

1953

εις οκτώ χιλιάδας λιρών, η σημερινή
Προς την Επιτροπείαν Οικονομικών
Ελληνικής Κοινοτικής Βουλής

εκτίμησις υπερβαίνει το διπλάσιον.
Με την λήξιν του αποικιακού καθε

Λευκωσίας

στώτος εις την Νήσον μας και με την

Έντιμοι κύριοι,

εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατικής μας
καταβάλλονται εντατι

Κυβερνήσεως, έχομε την ελπίδα ότι

κοί προσπάθειαι δια την ανέγερσιν

οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι μας,

τριδιδασκάλου

σχολείου, μετά των

θα επιληφθούν του επείγοντος τοπι

απαραιτήτων βοηθητικών κτιρίων, δια

κού ζητήματος της Κυθρέας, προς

Από το

1953

τας ενορίας Συργανιάς και Χαραδα

βεβαίωσιν δε των λεγομένων μας ως

κιωτίσσης Κυθρέας.

προς την κατάστασιν των σχολικών

Ο φάκελλος του σχολικού

κτιρίου

Χαρδακιωτίσσης, τον οποίον ημείς
χαρακτηρίζομεν ως αχυρώνα, θα σας
κατατοπίσει

ότι

ο χαρακτηρισμός

μας κτιρίων, καλούμεν αντιπροσωπεί
αν της κοινοτικής μας Βουλής, όπως
επισκεφθή τα σχολεία μας και διαπι
στώσει την πραγματικότητα.

είναι αρκετά, επιεικής.
Τα κατ' έτος πληρωνόμενα ενοίκια
δια την κάλυψιν της ελλείψεως τριών

Διατελώ

αιθουσών διδασκαλίας, ήτοι μιάς δια

μετά της προσηκούσης τιμής και

το σχολείον Χαρδακιωτίσσης και δύο

υπολήψεως

δια το σχολείον Αγίου Ανδρο- νίκου

Δρ. Γ. Κυριακού

και οι οποίοι είναι καθ' ολοκληρίαν

Πρόεδρος σχολικής Επιτροπείας

ακατάλληλοι, δικαιολογούν την προ

Κυθρέας

σπαθειάν μας δια μίαν μόνιμον διευ
θέτησιν, δια της ανεγέρσεως ιδιοκτή
των καταλλήλων αιθουσών.
Δυστυχώς μέχρι σήμερον δεν κατέ-
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Δρ. Γ. Κυριακού

Εν Κυθρέα τη 27η Οκτωβρίου

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπείας

1960

Κυθρέας

Προς τον Πρόεδρον της Ελληνικής
Κοινοτικής Συνελεύσεως
ΛΕγΚΩΣΙΑΝ

Έντιμε Κύριε,

ΔΗΜΟΣ κγΘΡΕΑΣ

Λαμβάνω την τιμήν να επανέλθω επι

Εν Κυθρέα τη 22α Φεβρουαρίου

του επείγοντος ζητήματος της ανε

1961

γέρσεως τριδιδασκάλου
δια

τας

ενορίας

σχολείου

Συργανιάς

και

Πρός τον Εκπαιδευτικόν Λειτουργάν

Χαρδακιωτίσσης και να υπενθυμίσω

Γραφείον Ελληνικής Παιδείας

υμάς ότι η κατάστασις του σημερινού

Λευκωσίαν

σχολείου

Αξιότιμε Κύριε,

είναι

τοιαύτη

ώστε

να

εμβάλλη τους γονείς των μαθητών

Αναφερόμενος εις την αγοράν του

εις αγωνίαν κατά την διάρκεια της

οικοπέδου, δια την ανέγερσιν σχολι

φοιτήσεως των παιδιών των εις το

κού

σχολείον.

Χαραδακιωτίσσης, μετ' ευχαριστήσε

Με την πρώτην βροχήν να μην παρα

ως αναγγέλλω προς υμάς ότι έχω

ξενευθήτε, έντιμε Κύριε, αν ακούσε

ήδη καταλήξει εις συμφωνία μετά

κτιρίου

εις

την

ενορίαν

τε ότι οι γονείς απηγόρευσαν εις τα

των ιδιοκτητών των τεμαχίων

παιδία των να φοιτώσι εις το σχολεί

495

ον με τον φόβον ότι τούτο κινδυνεύ

κόν οικόπεδον.

ει να καταρρεύση.

Αποστέλλω προς υμάς εσωκλείστως

Με την ελπίδα ότι το ζήτημα του σχο

τα

λείου Χαραδακιωτίσσης θα θεωρηθή

εγγράφων

487

και

και ούτω συνεπληρώθη το σχολι

πρωτότυπα

και

των

πωλητηρίων

παρακαλώ

όπως

ως ζήτημα επειγούσης φύσεως και

ληφθούν τα δέοντα μέτρα δια την

αμέσου ριζικής θεραπείας.

άμεσον μεταβίβασιν τούτων.

Διατελώ
Διατελώ

μετά της προσήκουσης τιμής και
υπολήψεως

μετά πάσης τιμής
Δρ. Γ. Κυριακού

Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Κυθρέας.
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κατά τοιούτον τρόπο, ώστε να επι

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

τρέπη την πώλησιν μέρους του παρά

ΑΝτΙΓΡΑΦΟΝ

της

Συνεδρία της 21ης Μαρτίου

1961

Εκκλησιαστικής

Χαραδακιωτίσσης

ΠΑΡΟΝτΕΣ:

Επιτροπείας
αγορασθέντος

οικοπέδου.

Δρ. Γ. Κυριακού Δήμαρχος, Παύλος
Αντωνίου Αντιδήμαρχος και Βασίλης
ΧατζηΑντώνη,
και

Μιχαήλ

Κώστας Χρυσάνθου,

Δρ. Γ. Κυριακού

μέλη του

Ο Αντιδήμαρχος Παύλος Αντωνίου

Δημοτικού Συμβουλίου.

1.

Ο Δήμαρχος

Καράμανος

Πιστόν aντίγραφον του Πρακτικού
Συνεδριάσεων του Δημοτικού

Τα παρόντα Μέλη εξουσιοδοτούν

τους

κ.κ.

Παύλον

Αντωνίου

Συμβουλίου.

και

Κυθρέα τη 23η Μαρτίου

Μιχαήλ Καράμανου, όπως μετά του

1961

το

Δημ .. Γραμματέας Γεωργιάδης

έγγραφον της συμφωνίας δια την

Ο Δήμαρχος Δρ. Γ. Κυριακού

Δημάρχου

ανέγερσιν

συνυπογράψουν

του

σχολικού

κτιρίου

Χαρδακιωτίσσης.

2:

Επίσης τα παρόντα Μέλη αποφασί

ζουν όπως διορίσουν επιστάτην ίνα

ΔΗΜΟΣ κγΘΡΕΑΣ

Σχολική Εφορεία Κυθρέας

εκ μέρους της σχολικής Εφορείας

Εν Κυθρέα τη 23η Μαρτίου

επιβλέπει την εργασίαν ανεγέρσεως

Πρός τον Α Έπιθεωρητήν Σχολικών

του σχολικού κτιρίου, την αμοιβήν

Κτιρίων

του οποίου θα καταβάλλει η σχολική

Γραφείον Ελληνικής Παιδείας

εφορεία.

ΛΕγΚΩΣΙΑΝ

3.

Τα παρόντα Μέλη συμφωνούν και

ουδεμίαν ένστασιν εγείρουν,

1961

Αξιότιμε Κύριε,

όπως

Λαμβάνω την τιμήν να αποστείλω

παραχωρηθή επί πληρωμή εις την

προς υμάς εσωκλείστως απόφασιν

Ιουλίαν Γιαννάκη ΧατζηΝικόλα εκ του

της Σχολικής Εφορείας Κυθρέας, δια

σχολικού

της

οικοπέδου, τόση έκτασις

οποίας

εξουσιοδοτούνται

τα

γης όσην ήθελεν εγκρίνει ο Ρ: επιθε

Μέλη αυτής κ.κ. Παύλος Αντωνίου

ωρητής σχολικών κτιρίων, δεδομένου

και Μιχαήλ Καραμάνος, όπως μετ'

ότι

του

εμού συνυπογράψουν το έγγραφον

Αρχιεπισκόπου ήθελε τροποποιηθή

της συμφωνίας, δια του οποίου ανατί-

η

έγκρισις

της

Α.Μ

