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ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Εν Κυθρέα της 7η Ιουνίου 1961 

Πρός τον Διευθυντήν της Ελληνικής 

Παιδείας 

Γραφείον Ελληνικής Παιδείας 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ 

Έντιμε Κύριε, 

Λαμβάνω την τιμήν να φέρω εις γνώ

σιν Υμών ότι από δεκαετηρίδας περί

που, κτήμα των σχολείων Κυθρέας, 

δωρηθέν υπο τους διαλυθέντος ανα

γνωστηρίου η "Κυθρέα", έχει διαμορ

φωθεί εις Γυμναστήριον, όπου οι 

μαθητικοί αγώνες της περιφέρειας 

Κυθρέας διεξάγονται, ως και αγώνες 

και τακτικοί ποδοσφαιρικοί συναντή

σεις των αθλητικών συλλόγων 

Κυθρέας λαμβάνουν χώραν. 

Το Γυμναστήριον τούτο είναι τελείως 

ανοικτόν και δεν έχει ούτε μιάν παρά

γκαν, ήτις να χρησιμοποιήται ως aπο

δυτήριον των αθλητών και παρακα

λώ, όπως εάν η δημιουργία γυμνα

στηρίων υπάγεται εις την υμετέραν 

δικαιοδοσίαν μας βοηθήσετε δια 

ποσού εκατόν πεντήκοντα λιρών, το 

οποίο ενισχυόμενον δια εισφορών 

των φιλάθλων και δια εθελοντικής 

εργασίας, χρησιμοποιηθή δια την 

εκτέλεσιν έργων απαραιτήτων, δι εν 

γυμναστήριον της υπαίθρου. 

Με την ελπίδα ότι θέλω τύχοι της 

ευμενούς Υμών απαντήσεως 

Διατελώ 

μετά της προσήκουσης τιμής και 

υπολήψεως 

Δρ. Γ. Κυριακού 

Πρόεδρος της Σχολικής 

Επιτροπείας Κυθρέας 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙτΡΟΠΕΙΑ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Εν Κυθρέα τη 17η Οκτωβρίου 1961 
Προς τον πρώτον Επιθεωρητήν 

Σχολικών Κτιρίων 

Γραφείου Ελληνικής Παιδείας 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ 

Κύριε 

Λαμβάνω την τιμή να πληροφορήσω 

υμάς ότι, η Σχολική Εφορεία Κυθρέας 

επιθυμεί όπως γίνει ηλεκτρική εγκα

τάστασις, δια τον φωτισμόν του σχο

λικού κτιρίου Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας και παρακαλώ, όπως δώσε

τε την γνώμην σας, ως προς τον τρό

πον, τις εργασίες και τα χρησιμοποι

ηθησόμενα υλικά. 

Ευχαριστών εκ των προτέρων, διατελώ 

Μετά πάσης τιμής 

Δρ. Γ. Κυριακού 

Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας 

Κυθρέας 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Εν Κυθρέα τη 20η Αυγούστου 1962 
Προς τον Έντιμον Πρόεδρον 

της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευ

σης 

Μέσον γραφείου Ελληνικής Παιδείας 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ 

Έντιμε Κύριε, 

Κατά το έτος 1954 η Σχολική 

Εφορεία Κυθρέας, ηγόρασε δύο 

τεμάχια γης, με σκοπόν να ανεγείρη 

επ' αυτών, το σχολικόν κτίριον του 

Σχολείου Χαρδακιωτίσσης. 

1. Κατά το έτος 1961 , εξησφάλισεν 
άλλα οικόπεδα και έχει ανεγείρει επ' 

αυτών το σχολικόν κτίριον Χαρδα

κιωτίσσης και συνεπώς το πρόβλημα 

στεγάσεως των σχολείων της ενο

ρίας ταύτης έχει λυθή. 

2. Τα δύο σχολεία όμως της κωμοπό
λεώς μας, έχουν ανάγκην επιπλώ

σεως και εξοπλισμού δια διαφόρων 

οργάνων και παρακαλώ όπως μας 

δοθή εξουσιοδότησις, να εκποιήσω

μεν τα δύο ταύτα τεμάχια, οι τίτλοί 

των οποίων επισυνάπτονται ίνα τα 

προΥόν της πωλήσεως, ενούμενον με 

το είς χείρας του ταμείου του 

Γραφείου Ελληνικής Παιδείας υπάρ

χον ποσόν εις πίστιν των σχολείων 

Κυθρέας, διατεθή δια τον ως άνω 

σκοπόν. 
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3. Επί τη ευκαιρία επιθυμώ να κατα
στήσω προς υμάς γνωστόν ότι, η λει

τουργία των σχολείων Κυθρέας θα 

είναι προβληματική, αν τα παλαιά 

θρανία των μαθητών και των δυό 

σχολείων, δεν αντικατασταθούν 

εντός του προσεχούς έτους. 

Διατελώ 

Μετά της προσηκούσης τιμής και 

υπολήψεως 

Δρ. Γ. Κυριακού 

Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας 

Κύθρέας 

Κώστας Γιαννός 




