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Η Δασκάλα Πολυξένη Παπαζαχαρiα από την Κυθρέα 

Μια από τις δασκάλες nou 
δίδαξαν στα σχολεία της Κυθρέας 

11ταv και η Πολυξένη Παηαζαχαρία 

που γεννήθηκε στη Σuρκανιά τηc: 

Κuθρέας το 1861 από γονείς τον 

Παπαζαχαρία Ιωάννου ή Πρωτόπαπα 

τΊ Χατζήπαηα και τη Μαρία 

Σιούκοuλλου από την ενορία 

Σuρκανιά της Κυθρέας. Ήταν το δεύ

τερο παιδί της οικογένειας ανάμεσα 

στάδέλφια της Γιαννακό Ζαχαρία και 

Ελεγκού Χρίστου Γlετάση. 

Ο πατέρας της Πρωτόπαπας Ιωάννου 

ήταν ένας δραστήριος και δυναμικός 

άνθρωπος που έδρασε στα χρόνια 

της τουρκοκρατίας και η μάστι-

και το φόβητρο των Τούρκων 

δ ων 

θαρραλέα και aτρόμητα τα δίκαια των 

Ελλήνων μπροστά στις aρπακτικές 

διαθέσεις των ισχυρών ΤούρΙ~ωv. 

Γενν1Ίθηκε με την έναρξη της 

Ελληνικής Επαναστάσεως 1821-1822 

και νέος κατατάγηκε στο ελληνικό 

ναυτικό. Έζησε από κοντά τους 

ήρωες και τα ανθραγαθήματα 

πράΎμα που επέδρασε έν·rονα στο 

χαρακτήρα του και έγινε μια ολοκλη

ρωμένη εθνική προσωπικότητα. 

Η Πολυξένη τα πρώτα χρόνια της 

φοίτησης της φοίτησε στο ιδιωτικό 

σχολείο της Χαρδακιώτισσας που 

Χριστόδουλος Πέτσας 

δίδασκε ο διδάσκαλος Γεώργιος Κ. 

Λαζαρίδης από το Λευκόνοικο και 

στη συνέχεια φοίτησε στο κοινοτικό 

μειι<τό σχολείο της Χαρδακιώησσας. 

Μετά την αποφοίτησή της, φοίτησε 

στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, 

όπου φοιτούσαν την εποχή εκείνη 

νεάνιδες των εκλεκτιί.>ν οικοΎενειιίΝ 

της πρωτεύουσας, τέλειωναν δασκά

λες και επάνδραναν τα δημοτικά σχο

λεία των πόλεων και της υπαiθροu 

για να διδάξουν την ελληνικΙΊ εθνική 

παιδεία στην τρυφερά μαθηηι!.Jσα 

νεολαία της Κύπρου μας. 

Για να φοιη)σει όμως η Πολυξένη στο 

Παρθεναγωγείο Φαvερωμένης, συνέ-

τείνε ο Κύπρου 

900. ο 
aοίδιμος Σωφρόνιος επεσκέπτετο 

σuχvά την Κuθρέα, εξαιτίας των έξη 

εκκλησιci:ιν (σε κάθε ενορία και εκκλη

σία) και το μονασπ']ρι της Θεοτόκου 

που ιΊταv ιδιοκτησία της 

Λρχιεπισκοπής με κτηματική 

περιουσία. 

Σε μια επίσκεψη του Κυθρέα 

φιλοξενήθηκε στο σπίτι του 

Παηαζαχαρία, όπου γνώρισε την 

Πολυξένη και αvτελήφθηκε την εξυ

πνάδα και την αξιοσι'JVη της νεάνι

δας. Γι' αυτό συνέστησε στο σεβα

σμίο μόλις τελειώσει το δημο-
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ηκό σχολείο να τη στείλει στο 

Παρθεναγωγείο Φανερωμέvης να 

τελειώσει δασκάλα και να τη διορί

σουμε δασκάλα αμέσως, πράγμα που 

ο μακαριση')ς ιερέας αποδέχθηκε 

χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Με τις συστάσεις και προοπτικές 

αυτές η Πολυξένη φοίτησε στο 

Παρθεναγωγείο Φαvερωμέvης και 

απεφοίτησε με πτυχίο δασκάλας σε 

ηλικία μόλις 16 χρόνων. Είναι από 
τις πρώτες δασκάλες της Κuθρέας 

που εργάσθηκε τα περισσότερα χρό

νια στο 19ο αιώνα. Όλες οι άλλες 

δασκάλες της Κuθρέας ακολούθησαν 

βραδύτερο. Παναγιώτα Γεωργίου, 

Χρυσταλλένη Χατζηλούκα, Κατίνα 

Σωτήρη Αβραάμ, Ελένη Χρίστου, 

Ευανθία Νικολαίδοu, Χρuσταλλένη 

Γεωργιάδου, Δέσποινα Χατζηλούκα, 

Αθηνά Σταuράκη Οικονομίδου Μαρία 

(Λούλα) Σταυράκη Οικονομίδου, Μαρία 

ΠαπαΊωάννου, Ερατώ Παπαμιλτιάδοu, 

Ευανθία ΠαπαγιιiJργη, Άννα 

Παπαγιώργη, Ελπινίκη Παπαδοπούλου, 

Ανδριανή Ιωάννου, Θέκλα Χατζηδά, 

Μελαvθώ Χατζηδά, Μαρία Λοuκά, 

Σοφία Μακρr], Μαρία Πετρίδου, Ιάνθη 

Γεργιάδου, Μερόπη Καραολιά. 

Η Πολυξένη στην αρχιΊ διορίσθηκε 

στο ιδιωτικό σχολείο αλληλοδιδαχτι

κό που λεποuργούσε στη 

Χαρδακιώτισσα. Βραδύτερο δημιουρ

γήθηκαν τα κοινοτιικά σχολεία της 

Κuθρέας. Με πρώτο το 
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Αρρεναyωγείο Αγίου Ανδρονίκου που 

κτίστηκε στην αυλή της εκκλησίας με 

έξοδα της εκκλησιαστικής Επιτροής. 

Με δεύτερο το Παρθεναγωγείο της 

Αγίας Μαρίνας που κτίστηκε στην 

αυλή της εκκλησίας με έξοδα της 

εκκλησιαστικής επιτροπής. Με τρίτο 

το μεικτό σχολείο της 

Χαρδακιι\πισσας που κτίστηκε πολύ 

κοντά στην ομώνυμη εκι<λησία 

έξοδα της εκκλησιαστικής επιτροπής 

και εφοιτούσαν αγόρια και κορίτσια 

των δυο άνω ενοριών Σuρκανιάς και 

Χαρδακιώτισσας. 

Από τα Εκπαιδευτικά της Κuθρέας 

από το 188Ί μέχρι το 1903. 
(Σύμφωνα με τα «Biue Books" του 
Κρατικού Αρχείου Κύπρου) η 

Πολυξένη διορίζεται διαδοχικά στα 

Δημοτικά Σχολεία της Ι<.uθρέας. 

Σχολ.έτος 1887-1888 Χαρδακιώτισσα 
Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός Ε32 

ετησίως Αγόρια 36 Κορίτσια 4 
Σύνολο 40. 
Σχολ. έτος 1888-89 Χαρδακιώπσσα 
Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθ. Ε24 

ετησίως και Θεόκλητος Χατζηλούκα 

Μισθός f:8 ετησίως Αγόρια 41 
Κορίτσια 5 Σύνολο 46. Σχολ. έτος 

1889-90 Χαρδακιώτισσα και Σuρκανιά 
Πολυξένη Παπαζαχαρίοu Μισθός Ε24 

ετησίως και Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 

Μισθός Ε30 ετησίως. Αγόρια 62 
Κορίτσια 9 Σύνολο 71 . 
Σχολ. έτος 1890 - 91 ΧαρδακιιiJτισσα 



και Συρκανιά Πολυξένη Παπαζαχαρίου 

Μισθός ~23 -15σελ. Κωνσταντίνος 

Ιωαννίδης Μισθός ~25-5 Αγόρια 62 
Κορίτσια 9 Σύνολο 71 . 
Σχολ. έτος 1891-92 Χαραδακιώτισσα 
και Συρκανιά Πολυξένη Παπαζαχαρία 

Μισθός ~20 ετησίως Αγόρια 24 
Κορίτσια 9 Σύνολο 33. Μιλτιάδης 

Χατζηβασιλείου Μισθός ~30 Αγόρια 

μόνο 66. 
Σχολ. έτος 1892 - 93 Συρκανιά 

Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~24 

ετησίως Αγόρια 25, Κορίτσια 16 
Σύνολο 41. 
Σχολ. έτος 1893 -1894 Συρκανιά 

Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~24 

ετησίως Αγόρια 21 Κορίτσια 15 
Σύνολο 36. 
Σχολ. έτος 1894-95 Συρκανιά 

Πολυξένη Παπαζαρία Μισθός ~22-

1 Ο σελ ετησίως Αγόρια 21 Κορίτσια 19 
Σύνολο 40. 
Σχολ. έτος 1895-96 Αγία Μαρίνα 
Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~22. 

9 σελ. ετησίως Κορίτσια μόνο 26. 
Σχολ. έτος 1896-97 Αγία Μαρίνα 
Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~23 

ετησίως Κορίτσια μόνο 29. 
Σχολ. έτος 1897-98 Αγία Μαρίνα 
Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~19-

11 σελ. ετησίως Κορίτσια μόνο 59. 
Σχολ. έτος 1898-99 Αγία Μαρίνα 
Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~22 

ετήσιως Κορίτσια 48. 
Σχολ. έτος 1899-1900 Αγία Μαρίνα 
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Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~23 

ετησίως Κορίτσια 48. 
Σχολ. έτος 1900-1901 Χαρδακιώτισσα 

Πολυξένη Παπαζαχαρία ΜΙσθός ~ 20 -16 
σελ. ετησίως Αγόρια 60 Κορίτσια 15 
Σύνολο 75 
Σχολικό έτος 1901-1902 Χαρδακιώτισσα 
Πολυξένη Παπαζαχαρία Μισθός ~22-

9σελ. ετησίως Αγόρια 47 Κορίτσια 13 
Σύνολο 60. Σχολ. έτος 1902-1903 
Χαρδακιώτισσα Πολυξένη Παπαζαχαρία 

Μισθός ~22 ετησίως Αγόρια 44 
Κορίτσια 14 Σύνολο 58. 
Εδώ έχει τελειώσει η θητεία της 

Πολυξένης στα σχολείο της Κυθρέας 

και στο επόμενο σχολ. έτος 1903-1904 
διορίσθηκε στην Περιστερωνοπηγή, 

επαρχ. Αμμοχώστου και για συντροφιά 

πήρε μαζί της τη συγγένισσα της 

Μαρίτσα που ήταν 5 χρονών και βρα
δύτερο με την ενηλικίωση της παν

δρεύτηκε το Γεώργιο Χ' Τρύφωνα. Ο 

διορισμός της στην 

Περιστερωνοπηγή έγινε κατόπιν 

συστάσεως των συγγενών της τότε 

διδασκάλων Κανάρη και Κούμα του 

πρώτου από την Περιστερωνοπηγή 

και του δευτέρου από τη Γύψου. Και 

στη θέση τούτη η Πολυξένη εργάστη

κε με ζήλο και ενθουσιασμό για 5-6 
χρόνια με τις ίδιες γλίσχρες απολα

βές όπως στην Κυθρέα και με αυξη

μένο αριθμό μαθητών, όπως συνέβαι

νε τότε στα μονοδιδάσκαλα και διδι

δάσκαλα σχολεία. Δύσκολα τα χρό-
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νια της αρχής του εικοστού αιώνα 

στην Κύπρο με αφάνταστη οικονομι

κή κρίση. Ενθυμούμαι τον αείμνηστο 

καθηγητή μας στο Γυμνάσιο Κώστα 

Χατζηκώστα που μας έλεγε το 1903 
η Κυβέρνηση άνοιξε εργασίες στο 

λιμάνι Αμμοχώστου με τον εργάτη να 

αμείβεται 3 γρόσια την ημέρα (με τη 
λίρα 20 σελίνια και το σελίνι 9 γρό
σια) και η λίρα 180 γρόσια) και με 
εργασία 1 0-12 ώρες, τη μέρα. 
Μετά τη θητεία της στην 

Περιστερωνοπηγή η Πολυξένη διορί

σθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο, επαρχ. 

Κυρηνείας. Και εδώ η θητεία της 

διάρκησε 5-6 χρόνια τις ίδιες συνθή
κες εργασίας με αυξημένο αριθμό 

μαθητών και με όλες τις τάξεις στο 

σχολείο. 

Στη διάρκεια της υπηρεσίας της στον 

Άγιο Αμβρόσιο η Πολυξένη παντρεύ

τηκε το συγχωριανό της Πολύδωρο 

Αντωνιάδη που γεννήθηκε στην ενο

ρία Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας με 

καταγωγή από πατέρα από το 

Πραστιό Μεσαορίας και μητέρα από 

την οικογένεια των Κονόμηδων της 

Κυθρέας. Ο πατέρας του ήταν πρώ

τος εξάδελφος του Κυρίλλου 

Μητροπολίτη Κυρηνείας και βραδύτε

ρο αειμνήστου Αρχιεπισκόπου 

Κυρίλλου Γ' (Κυριλλούδι) 1917-1933 
και του ΝΙκοδήμου Μυλωνά 

Μητροπολίτου Κιτίου, ο οποίος εξορί

στηκε μαζί με άλλους από τους 
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κυβερνώντες Άγγλους γιατί πρωτο

στάτησε στην Οκτωβριανή επανάστα

ση το 1931. Ο Πολύδωρος από μητέ
ρα είχε γενάρχη τον Πιέρο, αδελφό 

το Κονόμου και αδελφούς είχε το 

Γιωρκάτζη που για χρόνια ήταν υπάλ

ληλος στο Δημαρχείο Κυθρέας και το 

Χατζηδημήτρη και Αντώνη 

Φραγκούδη και άλλα. 

Ο Πολύδωρος Αντωνίαδης με τέτοια 

καταγωγή έτυχε καλής ανατροφής 

και ανώτερης Εκπαίδευσης στην τότε 

Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας η 

οποία με την πάροδο του χρόνου 

αναβαθμίστηκε στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Μετά τη αποφοίτηση του 

προσλήφθηκε στην κυβερνητική υπη

ρεσία στο Τμήμα Δημοσίων Έργων με 

ανέλιξη της θέσεως του με καλές 

απολαβές και με έδρα τη Λευκωσία 

για πολλά χρόνια. 

Ο Πολύδωρος, με το γάμο του με την 

Πολυξένη, που υπηρετεί στον Άγιο 

Αμβρόσιο, πήρε μετάθεση στην 

Πάφο και υποχρεωτικά η Πολυξένη 

έπρεπε να τον ακολουθήσει στη νέα 

του θέση. Στην Πάφο παρετάθηκε η 

υπηρεσία του μέχρι την αφυπηρέτη

σή του. Σ' όλο τούτο το διάστημα, 

δραστήρια και αποδοτική καθώς ήταν 

εκ φύσεως η Πολυξένη εξασφάλισε 

θέση στα δημοτικά σχολεία του 

Κτήματος και εργάσθηκε μέχρι την 

αφυπηρέτηση του συζύγου της. 

Με την παραμονή του ζεύγους στην 



Πάφο για αρκετά χρόνια μιας και δεν 

είχαν τεκνοποιήσει δόθηκε η ευκαι

ρία στα αδελφοτέχνια της Γιάννη και 

Ζαχαρία (τέκνα της αδελφής της 

Ελεγκούς Χρήστου Πετάση) να 

μετοικήσουν στην Πάφο και να φοι

τήσουν στο Γυμνάσιο του Κτήματος. 

Μετά την αποφοίτησή τους ο μεν 

Γιάννης Πολυδωρίδης σπούδασε για

τρός στην Αθήνα με ειδίκευση στην 

καρδιολογία. Στη συνέχεια επέστρε

ψε στην Κύπρο και στη Λευκωσία 

στην περιοχή του λουτρού της 

Εμερκές ίδρυσε κλινική με όλα τα 

σύγχρονα τότε μηχανήματα της καρ

διολογίας. Απ' όλα τα μέρη της 

Κύπρου έφθαναν στην κλινική και τα 

αποτελέσματα ήταν πρωτοφανή. 

Είναι ο πρώτος καρδιολόγος στην 

Κύπρο. Εξήσκησε το ιατρικό του 

επάγγελμα μέχρι βαθιά γεράματα και 

η επιστήμη του ήταν πάντα συγχρονι

σμένη, γιατί είχε το μεράκκι να παρα

κολουθεί κατά γράμμα την εξέλιξη 

της επιστήμης. Οι νέοι καρδιολόγοι 

που έφθαναν εκφράζονταν με τα 

καλύτερα λόγια για την επιστήμη του 

γιατρού Γιάννη Πολυδωρίδη. 

Ο άλλος αδελφότεχνος της 

Πολυξένης Ζαχαρίας μετά τις γυμνα

στικές του σπουδές στην Πάφο προ

σλήφθηκε στο δασονομείο με ευρύ

τατες προοπτικές για ανέλιξη στον 

κλάδο της δασονομίας. Δεν παρέμει

νε όμως στη θέση αυτή. 
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Χειροτονήθηκε ιερέας και υπηρέτησε 

στην ενορία Συρκαναιά την εκκλησία 

της Αγίας Άννας. Στα τελευταία ιου 

χρόνια μετατέθηκε στην Ιερά Μονή 

του Αγίου Σπυρίδωνα στην 

Τρεμετουσιά, επαρχ. Λάρνακας. 

Το 1926 με την αφυπηρέτηση του 

Πολύδωρου Αντωνιάδη, το ζεύγος 

επέστρεψε στην Κυθρέα και εγκατα

στάθηκε στο πατρικό σπίτι, στο αρχο

ντικό του Χατζήπαπα Ζαχαρία 

Ιωάννου στην ενορία Συρκανιά δ(πλα 

στο σπίτι της Μελούς Τράντα. Είχε 

ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονική με ξεχωρι

στή διάκριση μιας και ήταν η διαμονή 

ενός διακεκριμένου προύχοντα με 

πλούσια θρησκευτική, εθνική και κοι

νωνική δράση. 

Εκτός από το σπίτι η Πολυξένη κατεί

χε και άλλη περιουσία στην Κυθρέα 

1. Ενα περιβόλι εκτάσεως 31/2 σκά
λες με λεμονόδενδρα και άλλα καρ

ποφόρα δένδρα με δωρεά άρδευση 

από τον Κεφαλόβρυσο. 2. Χωράφι για 
δημητριακά εκτάσεως 1 Ο σκάλες μη 
aρδεύσιμο από τον Κεφαλόβρυσο. 3. 
Λιοχώρι εκτάσεως 11/2 σκάλα, κοντά 
στο μύλο Παρτελεμέ με δικαίωμα 

άρδευσης από τονΚεφαλόβρυσο. 

Ο Πολύδωρος δεν κατείχε κτημοσύ

νη στην Κυθρέα. Σαν κυβερνητικός 

υπάλληλος θα δικαιούτο κάποιας 

σύνταξης μα οι μισθοί των υπαλλή

λων ήταν πολύ χαμηλοί και οι συντά

ξεις θα ήταν ελάχιστες στην εποχή 
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που μιλούμε. Γι' αυτό με την αφuπη

ρέτηση του aσχολείτο με την κατα

σκευή πήλινων φουκούδων που χρη

σίμευαν για θέρμανση το χειμώνα και 

για μαγείρευμα με κάρβουνα γι' αuτL1 

είχαν αρκεηΊ ζήτηση. 

Σαν πνευματιf<ός άνθρωπος όμως 

που ήταν ο Πολύδωρος προσέφερε 

τις υπηρεσίες του στην Κυθρέα και 

υπήρξε πρόεδρος της τότε σχολικής 

επιτροπής που είχε τη φροντίδα του 

διορισμού των δασκάλων και τη 

συντήρηση των σχολείων. 

Η Πολυξένη στην εποχή της εδικαι

ούτο κάποιας σύνταξης από την 

Ελλάδα κατόπιν πολλών διαβημάτων 

και μας είναι άγνωστο εάν προχώρη-

σε σ' αυτά και της συντάξεως 

αυτής. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

Το σχολ. έτος 1891- 92 που υπηρε· 
τούσε η Πολυξένη οτη Συρκαvιά, οι 

Άγγλοι κυβερνώντες έστειλαν σ' 

όλους τους προύχοντες της Κυθρέας 

και στον πατέρα της επιστολή και 

ζητούσαν να πληροφορηθοΙ.Jν για 

τους δασκάλους των: Τα ονόματα 

τους πόσο μισθό έπαιρναν, π6σοι 

11ταν οι μαθητές σε κάθε σχολείο, 

ποια μαθήματα τους δίδασκαν. 

Η Πολυξένη εδίδασκε τότε τα διδάγ

ματα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, 

το Γεροστάθη, Οκτώηχο, την 

Κύρου Ανάβαση και την Ιστορία της 

ΕλληνικτΊς Επανάστασης του 1821. 
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Οι Άγγλοι ζητούσαν να πληροφορη

θούν για τα μαθήματα που δίδασκαν, 

γιατί σκοπό ν' απαγορεύσουν 

μαθήματα θρησι<ευτικού και εθνικού 

περιεχομένου για δικούς τους αλλά· 

τριοuς σκοπούς. Οι προι)χοντες της 

Κυθρέας ομόφωνα απεφάσισαν να 

κάνουν κοινή σύσκεψη για να ληφθεί 

η tωτάλληλη απcιvτηση 

Άγγλους. 

Η σί;σι<.εψη έγινε και εξουσιοδότησε 

την Πολυξένη να συντάξη: 

"Εμείς οι προύχοντες Κυθρέας, ως 

πνευματικό πατέρα και ως Πρόεδρο 

της Παιδείας αναγνωρίζουμε μόνο 

τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. 

Σωφρόνιο ιωι έναντι του οποίου είμε· 

θα υπόλογοι και κανένα άλλο 

αναγνωρίζουμε. Αντίγραφα και των 

επιστολών και 

εκείνης των ΆγγλcJJV) στάληκαν και 

στον 

Το σχολ. έτος 1897·98 που η 

Πολυξένη υπηρετούσε στο 

Παρθεναγωγεiο Μαρίνας 

Κυθρέας, οι Άγγλοι σκόηιμα έφεραν 

στην Κύπρο δυο Βουλγάρους 

δόξους με την 

βουλη σκέψη να τους προωθήσουν 

στους χηρεύοντες μητροπολιηκοuς 

θρόνους. Για αvτιπερισπασμ(J στα 

καταχθόνια σχέδια των 

Άγγλων, σύναξη των προυχό-

ντων της Κυθρέας στην εκκλησία 

Αγίου Ανδροvίκοu. Σ' αuηΊ πήραν 



μέρος ο Χατζήπαπας Ιωάννου, ο 

Κολιός (πατέρας του Χριστοφάκη 

Κολιού, γενάρχης των σημερινών 

Κολιήδων),τρεις από τους 

Κονόμηδες και τριών άλλων προχού

ντων από τις άλλες ενορίες. 

Παράλληλα με τη σύναξη αυτή 

μαζεύτηκε και πλήθος κόσμου απ' 

όλες τις ενορίες και ζητούσαν επίμο

να με μια φωνή: Να φύγουν πάραυτα 

οι ξένοι Βούλγαροι Επίσκοποι από 

την Κύπρο. Η Κύπρος έχει άξιους 

ιεράρχες να καταλάβουν τους μητρο

πολιτικούς θρόνους. Οι ξένοι δεν 

έχουν θέση σ αυτούς. 

Η σύναξη μ' όλο το πλήθος ανέθεσε 

στους δασκάλους του Αγίου 

Ανδρονίκου μαζί με την Πολυξένη να 

συντάξουν υπόμνημα και να σταλεί 

στους Άγγλους Κυβερνήτες: «Εμείς 

οι προύχοντες της Κυθρέας αναγνω

ρίζουμε ως Θρησκευτική Αρχή την 

Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου 

που την αποτελούν ο αρχιεπίσκοπος 

και οι Μητροπολιτες της Κύπρου και 

ουδεμία άλλη». Η όλη σύναξη ήταν 

μια παλμώδης διαμαρτυρία στα κατα

χθόνια σχέδια των Άγγλων που κατέ

ληξε κατόπι σε παγκύπρια. 

Το 1906 που υπηρετούσε η Πολυξένη 
στην Περιστερωνοπηγή, επισκέφθη

κε το σχολείο Άγγλος επιθεωρητής 

όχι για να αξιολογήσει την επιτελου

μένη εργασία της δασκάλας, αλλά 

για να διαπιστώσει κατά πόσο εδιδά-
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σκετο ο ύμνος τφν Άγγλων. Σε ερώ

τηση που έκαμε στους μαθητές εάν 

ήξευραν τον ύμνο της Αγγλίας αυτοί 

απάντησαν αρνητικά και δήλωσαν 

πως ήξευραν μόνο τον εθνικό ύμνο 

της Ελλάδας. Η Πολυξένη μάλιστα 

με θάρρος και τόλμη παραδέχθηκε 

πως δίδασκε μόνο τον εθνικό ύμνο 

των Ελλήνων. Στην περίπτωση αυτή 

ο Άγγλος επιθεωρητής την κατήγγει

λε στον υπεύθυνο της Παιδείας. 

Στην καταγγελία αυτή επενέβηκε ο 

τότε μητροπολίτης Κuρηνείας και 

αργότερο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Κύριλλος ο Γ· ο οποίος υπεστήριξε 

σθεναρά την Πολυξένη η οποία εξήλ

θε άτρωτη από την πλεκτάνη που 

δημιούργησαν οι Άγγλοι. 

Η παρεμβολή αυτή των · Αγγλων να 
βάλουν χέρι στην παιδεία της Κύπρου 

και να υποσκάψουν τα θρησκευτικά 

και εθνικά αισθήματα των Ελλήνων 

της Κύπρου έδωσε αφορμή να εξε

γερθεί σύσσωμος ο Ελληνισμός της 

Κύπρου και ν' αρχίσουν αλλεπάλληλα 

τα ενωτικά δημοψηφίσματα με μονα

δικό αίτημα την Ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα. 

Το σχολ. έτος 1889-90 η Πολυξένη 
υπηρετούσε στο σχολείο Συρκανιάς -
Χαρδακιώτισσας με προωτοβουλία 

της ιδίας και άλλων παραγόντων των 

άνω ενοριών της Κυθρέας, διοργάνω

σε συλλαλητήριο με σημαιοφόρο τον 

πατέρα της Χατζηπαπαζαχαρία ο 
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οποίος κρατώντας την ελληνική 

σημαία σε πρόχειρο κοντό κυπαρισσι-

τη μετέφερε από τη Συρκανιά στη 

Χαρδακιώτισσα παρά την προχωρη

μένη του ηλικία των 72 χρόνων, και 
την παρέδωσε στον Ψύλλο πατέρα 

του νεώτερου Κώστα Ψύλλου γενάρ

χη των κατοπινιί.Jv Ψύλλων της 

Χαρδακιιίηισσας. Από τη 

Χαρδακιώτισσα προχώρησε η παρέ

λαση με ηρολάτες τους ιερείς και 

τους προύχοντες και στο πέρασμό 

τους ακολουθούσε πλήθος λαού. Η 

πομπι'J τούτη ενώθηκε με τη συγκέ

ντρωση των κότω εvοριcίJν στη πλα

τεlα Σεραγίου με σημαιοφόρο τον 

Χάτζο, ένα πλούσιο ψηλό και γεροδε

μένο όνδρα, και όλος ο λαός της 

Κυθρέας προχιi.φησε πεζός προς τη 

Λευκωσία διανύσας I 2 
χιλιόμετρα. 

Στην πρωτεύουσα η πομηιΊ της 

Κυθρέας ενώθηκε με τις σuvόξεις 

των άλλων κοινοτήτων που είχαν 

φθόσει στην Πρωτεύουσα για τον 

ίδιο σκοπό. 

Στην εθvικiΊ και μεγαλειώδη αυτή 

συγκέντρωση, ύστερα aπό ομιλίες 

του δημάρχου 1ωι βουλευτών 

Λευκωσίας, εγκρίθηκε υπι)μνημα 

προς την Αγγλική Κυβέρνηση με το 

οποίο απαιτούσαν την ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα. Ετοvίζετο σ' 

αυτό πως η φιλελεύθερη Αγγλία θα 

κόμει και για την Κύπρο την ίδια χει-
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ρονομία, που είχε κάμει ιωι για την 

Επτάνησα που με τη θέληση της την 

παρεχώρησε στην Ελλάδα. 

Η Πολυξένη, με τη μόνιμη εγκατά

σταση της στην Κυθρέα, άρχισε να 

εξυπηρετεί σε γραφικές εργασίες 

τους συγχωριαvοίJς της. Οι γραμματι

σμένοι αυτή την εποχή είναι πολύ 

λίγοι και όλοι καταφει)γουν στη 

δασκάλα Πολυξένη που πάντα είναι 

πρόθυμη να τους εξυπηρετήσει Οι 

περιπτωσεις εξυπηρέτησης είναι 

πολλές και αναφέρουμε μεριι<ές: 

Αιτήσεις για άδεια αποκοπής κυπα

ρισσιών από το δάσος της Χαλεύκας 

για βολίκια στη στέγαση σπιτιών και 

για άλλες οικιακές Αιτήσεις 

για μείωση φορολογιών από την 

κυβέρνηση, για επίσκεψη ασθενών 

στο Νοσοκομείο, για οριοθέτηση κτη

για βόσκηση σε χαλιηκη γη, ή 

για ενοικίαση ή για αγορ6 χαλίηκης 

γης, για πρόσληψη στηνκυβερνητική 

υπηρεσία και άλλες. 

Επιστολές γovf:ωv σε παιδιά τους 

που μακρυά από το σπίτι και 

στην ξενητειά. Απάντηση σε επιστο-

ποu στάληκαν από τα ξεvητεμένα 

παιδιά στους γονείς τους. 

Ο της Πολυξένης 

Παπαζαχαρίας Ιωάννου, ο εθνικός 

αυτός αγωνιστής που uπερόσπιζε 

τους ομοεθνείς του στις αυθαιρεσίες 

των Τούρκων την εποχή της τουρκο

κρατίας. Αυτός δωρισμένος φοροει-



σπράκτορας ευκόλυνε με κάθε 

τρόπο, όχι μονάχα τους ομοεθνείς 

αλλά και τους Τούρκους ακόμη, να 

πληρώσουν τους φόρους. Σ' άλλους 

έδιδε παράταση της είσπραξης, σ' 

αλλους έδινε δανεικά και να του τα 

επιστρέψουν, σε τακτό χρόνο, σ' 

άλλους πλήρωνε ο ίδιος τη φορολο

γία τους και χωρίς να έχει αξίωση να 

του τα επιστρέψουν αφού δε μπο

ρούσαν να τα εξοικονομήσουν. 

Το μεγαλύτερο όμως ευεργέτημα 

που έκαμε ο σεβάσμιος ιερέας στις 

δυο ενορίες της Κυθρέας, Συρκανιά 

και Χαρδακιώτισσα είναι η εξασφάλι

ση του προνομίου της δωρεάν άρδευ

σης των κτημάτων των δυο ενοριών 

που είχε καταργηθεί στον καιρό της 

τουρκοκρατίας. 

Ο Παπαζαχαρίας είχε γνωρισθεί μ' 

ένα ευγενικό Τούρκο στον 

Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας τον 

οποίο φιλοξένησε στο σπίτι του στην 

Κυθρέα και ο Παπαζαχαρίας έθιξε 

κατά τη φιλοξενία το προνόμιο της 

δωρεάν άρδευσης των κτημάτων των 

δυο άνω ενοριών της Κυθρέας αλλά 

το αίτημα τούτο ο Τούρκος φίλος του 

δεν είχε τη δύναμη να τον ικανοποιή

σει. 

Βραδύτερο σε επίσκεψη του 

Παπαζαχαρία στην Τουρκία συνέβηκε 

να συναντηθούν οι δυο φίλοι και ν' 

αναγνωρισθούν και να θυμηθεί το 

παλιό αίτημα του ιερέα που δε μπο-
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ρούσε να ικανοποιήσει. Ο φίλος του 

Τούρκος του αποκάλυψε πως τώρα 

μπορώ να σε βοηθήσω γιατί έχω το 

αξίωμα του Πασά. Πράγματι ο 

Τούρκος πασάς με ενέργειες του 

στην Υψηλή Πύλη κατώρθωσε να 

εξασφαλίσει φιρμάνι του Σουλτάνου 

με το οποίο οι άνω ενορίες εξασφά

λιζαν τη δωρεάν άρδευση των κτημά

των τους προνόμιο το οποίο ίσχυε 

μέχρι την εισβολή των Τούρκων στην 

Κύπρο. 

Ο Χατζήπαπάς Ιωάννου πέθανε το 

1906-07 σε ηλικία 85 χρόνων, ύστερα 
από ατύχημα που έσπασε το πόδι του 

δυο φορές στο ίδιο μέρος. Την πρώτη 

φορά οι γιατροί του το γιάτρεψαν, τη 

δεύτερη όμως δεν μπόρεσαν και 

επήλθε το μοιραίο σε ηλικία 86 χρό
νων. 

Η Πολυξένη πέθανε το 1937 σε ηλι
κία 76 χρόνων. Ο Πολύδωρος 

Αντωνιάδης πέθανε το 1960 σε ηλι
κία περίπου 90 χρόνων. 

Ευτυχισμένοι και οι τρεις που πέθα

ναν στη γενέτειρά τους και τους σκέ

πασε το ελαφρό χώμα της πατρίδας, 

γιατί κατά τονποιητή Α. Κάλβο είναι 

γλυκύς ο θάνατος όταν κοιμώμεθα 

στην πατρίδα. 

Ας μη μου δώσει η μοίρα μου σε ξένη 

γη τον τάφο 

Είναι γλυκύς ο θάνατος μόνο όταν 

κοιμώμεθα στην Πατρίδα 


