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ΔΗΜΟΥΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ AI10Y ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΘΡW 

Η Κυθρέa με το φιλοπρόοδο πνεύμα 

nou επικρατούσε ανάμεσα ατους κaτοfκους 
τnς, μΕ: το θαυμάσιο φυσικό τnς nεριβόλλο 

δεν μπορούσε να uατερnαει και στα γρόμ· 

μaτa και γενικό στnν nνεuμaτικn καλλιέργεια 

που αnοτελεf τnν κρnnfδα του πολιτισμού και 

τnς προόδου σε κάθε: χρονικn neploδo τnς 

ζωnς και τnς δρόαnς του ανθρώπου. Η με:

τaγενέστερn κοινωvrα τnς Κuθρέας σuvε.χf

ζουσα τnν nαρόδοσn και σγόnn στα γρόμ

ματα τό aπέδειξε, με τον πιο έμπρακτο 

τρόπο, με τnν Ιδρυσn του περιφερειακού γΙ.J

μνασrου Κuθρέας το 1969, αnό ης πρώτες: 
κωμοπόλεις τnς Κύnροιι στnv fδρuσn γuμνa,. 

σlων aτtιν ύπαιθρο. 

Γι' αυτό και στnν nερfοδο τnς Τοuρκο

κρατfας, όταν ατα τελευταlα τnς χρόνια δό

θnκαν μερικές ελεuθερlες και έπαυσε πια n 
βαριά και κατι;:1θλιnτικn nίεσn σrn διοfκnσn 

του βόρβαροu κατακτnτn άρχισαν να ιδρύο
νται σχολεfα στnν Κυθρέα όπως και σ' όλn 

τnν KOnpo. Βρέθnκαν άξιοι και ικανοr δάσκα
λοι που συγκέντρωναν με δικn τους nρωτο

βουλfα τα nαιδιό στα σnfτια τους, εfτε σε 

άλλα ιδιωτικό κτfρια. με μοναδικό γνώμονα 

να τους μάθουν τα ελλnνικό γρόμματα. 

Κοντό σ' auτn τnν ιδιωηκn nρωτοβοu

λlα για μάθnσn, βρέθnκαν προοδευτικοί κοι

νοτικοί παρόγοντες που ενδιαφέρθnκαv για 

Ιδρυσn κοινοτικών σχολεfων που θα λειτουρ

γούν εnf οργανωμένnς και nρογραμματισμέ-

vnς βάσεως, έτσι nου να προσφέρουν ατα 

ελλnνόnουλα nλοuσιότερn ελλnνικn nνευμα

ηκι'Ί τροφn και να σφuρnλατnθούν χαρακτn

ρες με τα άφθαστα ελλnνοχριστιανικό ιδεώ

δn τnς φuΜς μας. 

Το 1868. με πρωτοβουλία nαραγόνrων 
και εκκλnσιαστικών εnιτροnών, κτfσrnκαν 

σrnv Κuθρέα τα ακόλουθα σχολεfα: Το σχο

λεfο του Αγfου Ανδρονfκοu στnν αuλn τnς 

ομώνuμnς εκκλnσrας. το nαρθεναγωγεfο τnς 

Αγlας Μαρ!νας εnfσr1ς ατnν auM τnς ομcί.'
νuμnς εκκλnσiας. το σχολεfο τnς Παναγfας 

τnς Χαρδακιώτισσας σε εκτεταμένο χώρο 

πολύ κοντό mηv εκκλnσfα, το σχολείο τnς 

Αγ!ας Άννας συνεχόμενο με τnν ομώνuμn εκ

κλnσία, nου λειτουργούσε σαν nαρθεναγω

γεfο και το αχολεfο τnς Χρυσlδας σrnν nλα

τεfα τnς εκκλnσfας του Τιμfου Σταυρού, nou 
λειτουργούσε μεικτό μ' ένα δόσκαλο. 

Η κωμόnολn τnς Κuθρέας ι'Ίταν αρκε

τό εκτεταμένη με αnόσrααn 4 μιλfων και 

έnρεnε να κησθοw τα nιο r1όνω ενοριακό 

σχολεrα για να δΙευκολύνεταΙ n όvετn φοfτn
σn των μαθnτών και για αnοφυγn κόθε τα

λαιnωρfας και κινδύνου των μαθnτώv, ιδfως 

τnν εnοχn του χειμ~Να. 

Στο σχολείο του Aγfou Ανδρονfκοu οι 

nρώτοι δάσκαλοι που δlδαξαν nταν ο εκ Κυ

θρέας Μιχσnλ Χριστοφfδnς, αδελφός του 

Χριστόδουλου Σεβέρn, του γενάρχn των σn-
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μερινών Σεβέ:ρnδων τnς Λεuκωσlας. Ο Χρι

ατοφfδnς εrχε φθόσει το 1868 από τn Σμύρνn 
όnou εfχε σnοuδόσει και ανέλαβε καθnκοντα 

δασκάλου στο aρτισύστατο τότε οχολεfο του 

Aγfou Αvδρονfκοu. Δεύτερος δόσκαλος στο 

οχολεfο τούτο ανέλαβε ο Γεώργιος Μιχαnλf

δnς αnό τα Καμnιό, και παρέμεινε: μέχρι το 

1878, έτος nou ανέλαβαν τn διοίκnαn τnς Κύ
πρου οι Άγγλοι. 

Στο Παρθεvαγωγεrο τnς Αγfας Μαρf

νας οι πρώτες δασκάλες nou δfδαξαν nταν n 
Πολuξένn Παnαζαχαρfοu και δει:ιτερn n Δέ
σποινα Χ" Λούκα και οι δυο τους αnό τnν Κu

θρέα, και nταν απόφοιτοι του Παρθενογω

γεfοu Φαvερωμένnς. Στο οχολεfο τnς 

Χαρδακιώτισσας ο πρώτος που δfδαξε r'παν 

ο Κωνσταντίνος Παnαδόποuλος από τnν 

Kωv/noλn, που παρέμεινε από το 1868 μέχρι 
ΤΟ 1878. 

Το σχολεfο του Αγfου Ανδρονiκοu Κu

θρέας που άρχισε τn λε:ιτοuργfα anό το 

1868 λειτούργnσε τn δεκαετfα του 1920 
μετά τον Α' ΠαγκόσμΙο Πόλεμο oov ορρενο
γωγείο με 2 δασκάλους. Τότε γεννnθnκε 

θέμα ονέ:γερσnς νέου σχολικού κτιρfοu που 

να συγκεντρώσει όλα τα αγόρια των κάτω 

ενοριών Αγfας Μαρfνας, Aγfou ΑνδρονfκοιJ. 

Αγ!οu Γεωργfοu από δε τn Χρuαfδα, Π\ Σuρ-. 

κανιά και τn Χαρδακιr.i>τισσα τα αγόρια μόνο 

των τάξεων Γ', Δ', Ε', Στ'. 

Μ.ε τούτη τn αυγκέ:ντρωσn των αγο

να δnμιουργnΘεr αρρεναγωγεfο n~· 

τnς τάξεως με 4 δασκάλους όπως nταν τότε 
κατατεταγμέvοι 01 δάσκαλοι σε 4 τάξεις. Α' 
Ε150, Β' Ε125, Γ' Ε108, Δ' Ε85,. Με τr1 συγκέ

ντρωσn τούτn των αγοριών σ ένα νέο σχο

λε:fο, τα .unόλoιna παιδιά θα έμεναν στα ενο

ριακό σχολε:fα και θα λεπουργοΟοοv 

διδιδάσκαλο nαρθε:ναγωγεfα Αγfας Μαρfvας 

και Χορδακιώηαοος και μονοδιδάακαλα μει

κτά Σuρκανιός και Χρυσfδας. 

80 

Τέτοια nτav n του Γραφε:Ιου 

Παιδεlας με διευθυvτn τον αιδεσιμότατο 

Canon Newham που από το 1923 εrχε πάρεΙ 

τn διοrκnσn και τον έλεγχο των δnμοτικών 

σχολεlων n Κυβέρνnσn σε αντικατόστασn 
των χωριτικών επιτροπών στο χωριό και σλο

λικών εφορειών στις πόλεις, Tnv nρότασn 
τούτn μελέτnσαν σε σΟσκεψn το Δnμοτικό 

ΣuμβοΟλιο Κυθρέος με Δnμοpχο τον Κυριά
κο Λεμονοφlδn, οι εκκλn01αστικοi ε:nfτροnοι 

και οι χωριτικές αρχές όλων των ενοριών τnς 

Κυθρέος και σuμφώνnσαν μ' αuτr'ι 

Ένα τέτοιο αρρεναγωγεiο γιο να μπο

ρέσει να συγκεντρώσει όλα τα αγόρια των 

ενοριών τnc; Κυθρέος έnρεnε να κτισθεr σε 

μια Θέσn nou να απέχει σε fan αnόστασn 
από τn Σuρκανιό και τn Χρυσfδο έτσι nou να 
μοιράζεται n απόστοσn και να διευκολύνει 
τα αγόρια όλων των ενοριών ιδfως Συρκο

νιάς, Χσρδακιώηααος και Χρυαfδας. Η Χρυ

σίδα αnοτελοι.Jσε ξεχωριστό χωριό με αυτο

τελές σχολείο με ένα δάσκαλο anό το παλιά 

Με τnν fδρυσn όμως του Δnμαρχεrου 

Κuθρέος το 1915 εναωματώθnκε στο Δnμο 
Κuθρέας ε:ξαιτfας τnς α;νένωσnς των σnι~ 

τκδν με τnv Κuθρέa. 

Για τούτο το σκοπό προτάθnκοv δυο 

τοnοθεαfες, μια στnν nεpιoxn τrις Αγfας Ma
ρfvaς, ένα κτnμα 5 nεpinou σκόλες nou 
ονnκε στους αδελφούς Αντώνn και Χ" Δnμn

τρn Φραγκούδn. Βρισκόταν απέναντι τnς χα

ραnς τnς νομnς νερού Κεφαλοβρύσου 

"Eμnp". Η δεύτερn τοποθεσία "τούμπα• 

σκόταv σε ύψωμα και nτov εκτεταμένο 

Βουνό και ανnκε στο Χορόλaμnο Αιμιλιαvfδn 

που nροθυμοnοιnθnκε να το nαραχωρnαει 

δωρεάν με τον όρο να διορfζεται παιδονό

μος στο unό ανέγερσn σχολεfο διό βfou. 

Οι κάτοικοι τnς Κuθρέας διχάσθnκαν 

σχετικά με τnv εκλογn του χώρου ονέγερσnς, 

γιοτf οι κάτοικοι των 4 κάτω ενοριών Xpuσl-
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δας. Αγίας Μαρfνας. Aγlou Ανc>α.ινικζJU 

Αγ!ουΓεωργίοu 

θεσ!α γιατι βόλευε τους μaθnτές τους. ενώ οι 

κάτοικοι των nόvω ενοριών Χαρδακιώησοος 

και Σuρκaνιός nροημούοον τn δεΟτερn τοnο

θεσfa. γιατί βρισκόταν ακριβώς στο μέσο mς 

αnόστaσnςΣuρκανιάςΧρuσlδaς. 

Στn διένεξn τούτn των αντιμαχομένων 

μερίδων τnς Κuθρέας βρέθnκε ένας nλοό

σιος γαιοκτήμονας aπό τn Σuρκανιά ο Αβρα·· 

όμ Χ" 6ραχlμnς nou nροθuμοnοιr'Ιθnκε V 
αγοράσει το κτnμα των αδελφών ΦραγκοU.

δn και έτσι παρέμεινε μόνο n δεύτερn τοnο
θεσ!α nou θα κτιζόταν οριστΙκό πια το νέο 
αχολικό κτiριο. Αργότερα, όταν όρχισε να κτi

ζεται το νέο αχολικό κτ!ριο στnν τοnοθεσfα 

τnς Τούμπας το χωρόφι τούτο το nούλnσε ο 

Χ" Βραχfμnς στον Ανδρέα Παuλfδn nou έκτι
σε αργότερα το σnfη τnς κόρnς του. 

Το Δnμοηκό Συμβούλιο τnς Κυθρέας; 

nou ι'1τaν nαρόλλnλα καΙ Εφορεία των σχο
λεlων κοΙνοnοfnσε με εnιστοΜ του στο διεu

θuvrn Γραφε!οu Παιδείας Κύπρου τnν τελ1κι'1 

αnόφασr1 να κτισθεί το νέο σχολικό κτfριο 

στnν τοnοθεσfα τnς 'Ίούμnας". Ο αιδεσιμό

τατος τότε Canon Newham εnισι<έφθnκε τnν 
τοnοθεσ!α και βρnκε το μέρος ιδεώδες και 

σuνεχάρnκε όλους εκε:fνοuς nou συνέτειναν 
! 

στn Μψn τnς αnόφασnς. 

Ο τόπος πέραν από το πλεονέκrnμο 

τnς fσnς αnόστασnς nou εfχε ανόμεαα σrο 
Βόρειο και το νότιο όκρο τnς Κuθρέας nα

ροuσfαζε μια nανοραμικn θέα με nλοΟσια 

καλαισθnηκι'1όψn nου δεν μπορούσε καμΙά 

άλλn να τnν Ξαnλώνοvταν an' 
εκει nόνω οι κάτω ενορfες τnς Κuθρέας χω

μένες στο nρόσινο. Πιο πέρα διάκρινες το 

δΙόnλατο κόμπο με τα γειτονικό τnς; Κuθρέ·· 

ας χωριό καΙ ΤΠV ΚΟΤΟ· 

nρόσινn λωρίδα του τρεξιμιού νερού του Κε

φαλόβρι;σοu που έφθανε μέχρι το 
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''"'"'"'""J"''""" καΙ το Έξω Μετόχι 

Μετά τnv τnς θέσnς 

nου θα το καίνοΟριο σχολικό κτlριο 

εκnονούνrαι τα αχέδια του από το Γραφεfο 

Παiδεfας; και στέλλονrαι σrο δnμαρχο για 

αναζnτnσn προσφορών. Τ α σχέδια τα χαρα

κτnριζαν τα προπύλαια nou μαζf με το τρι-
. γωνικό αέτωμα και τις κολώνες nou το οτι1ρι
ξαv έδιδαν εnιβλnτικn όψn στο όλο 

οικοδόμrΙμα όπως εrναΙ ταιριασrό σ' ένα τέ

τοιο τέμενος των Μοuσωv. 

Μέσα σε τακτn r1ροθεσμία uno6Mθrr

κav προσφορές στο Γ ραφεfο Παιδείας οομ

φωvα με τα σχέδια καΙ τους τεχν~κούς όρους. 

An' όλες nροημnθnκε ο εργολόβος Γιόγκος 
Χρuσιδιώτnς;, ύστερα αnΦ aύσraσn τnς aχο

λικnς εnιτροπnς σαν επιδέξιος εργολόβος 

και ε:ιλικρινnς στnν εκτέλεσn και χρnσιμο

nοιnσn στο ακέραιο όλων των υλικωv nοιι 

nροδιαγρόφοvταv στους τΘΜκούς όρους 

τnς εργολαβ!ας. Κατσχωρnθnκε με τnv εν

γύnσn τnς αδελφής του Σωτnρας που Μαν 

nσντρεμένn με το Σοφόκλn Αγκαθιωτn και 

στnν Κυθρέα για f2500. 

Ο εργολάβος Γιόγκα; Χρuσιδιώτnς;, 

αδελφός του Γεώργιοu Κυριακού διόσnμοu 

τότε ξuλογλύnτn και μετέπειτα γιατρού και 

δnμόρχου Κυθρέας, αnοδε!χθnκε άξιος τnς 

σύσταοnς του, γιατr napouafασε το όλο Ο!

κοδόμnμa όπως σχεδιόστnκε από τον αρχι

τέκτονα και κτfστnκε αnό τους καλύτερους 

τι::vv1τ~'r τnς; εnοχnς του και χρnσιμοnοιnθn

κσν υλικό τnς nοιότnτας. Ήταν 

αλnθιvό οριστούργnμσ, nραγμαηκό σrολfδι 

Η εργασfα του εκτψnθnκε ιδιαιτερα 

από το Γροφεfο ΠαιδεΙας γι' αυτό μετό τιΊν 

του ανέθεσε σrn 

συνέχεια άλλον σχολΙκού κτιρl'οu, 

εκεfvn του Μαραθοβούνου nou ΙΊταν nαρό-
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μοιο με τοότο τnς κue~ας αλλο μικροτερο 

σε χωpnτικότnτα. 

Το κτίριο περιλάμβανε σmν nρόσοψn 

αέτωμα με πλατειά βερόντα noo n στέγn 
τnς στnριζότaν πόνω σε 26 κολώνες. Η βε
ρόντα προeκτεινότaν aνσι:ολικό και δυτικό 

του κτιρlοu. Εσωτερικά το κτfριο nεpιλόμβaνε 

4 αlθα.ισες διδασκαλfας αρκετό ευρύχωρες 
για νο στεγάσει όλα τα αγόρια των ανωτέ

ρων τάξεων (Γ' + Δ', Ε' + Στ')όλnς mς Κuθρl;
ας και καταστεr αχολεfο nρώmς τάξεως 

όπως προοριζόταν. Ανόμεοο στις αfθcuσες 

διδασκαλfας υπήρχε ευρύχωρος nλ!ακός 

nou κατέλnγε στο βάθος στn βόρεια πλευρά 
σε μικρtι αfθοuοο noo χρnσιμοnοιόταν για 
διε:uθuντnριο. 

Το αέτωμα και όλες οι κολώνες (10 
οτnν nρόσοψn και ανό 8 σmν ανατολική και 
δuηκn πλευρά του κτιρiοu) καθώς και τα πα

ράθυρα σrις α!θοuσες Ι'Ιταν καμωμένα με 

nΕλεκnτn nοuρόnετρα noo έΒγαινε τότε από 
τα λατομεfα τnς Αγ!ας Παρασκε:υnς ( σnμεpι
νn nεριοχn ξενοδοχεlοο Hilton, σm Λευκω
σlα). Οι υπόλοιποι εσωτερικοl τοfχοι nταν κα

μωμένοι από σκλnρn επιτόπια πέτρα noo 
έβγαινε από τn γειτονικιΊ περιοχή • Λακκοf!ού.. 
νορα• ανατολικό και δυπκό του σχολικού κη

ρlοο. σε μικρn σχετικό σnόσrασn. Το nότωμα 

στις τρεις 6ερόντες και στσι εσωτερικό nλια

κό ι'Ιταν καμωμένο με χρωματιστά μωσαϊκά 

μαρμαράκια, τα κσλύrερα τnς εnοχι'Ίς εκεf

νnς. ενώ το πάτωμα στις 4 αfθοuαες διδα
σκαλlας και στο διεuθuντι'φιο nταν καμωμέ

νο με σοunδικό ξύλο (σ6έτσικο όπως το 

έλεγαν οι ξuλoupγof τnς Κύnι:χ>υ) nou nτav 
το nιο ανθεκτικό ξύλο τnς τότε εnοχnς. 

Η στέγn nταν καμωμένη με μοοκόπα 

σε τρfα χωρfσματα με κατάλλnλn αnόκλισn 

και στηριζόταν σε ξΟλινες κεντρικές και nλό

γιες δοκΟΟς εnlσnς aπό ξόλο οοunδικό. Από 

πάνω σκenσζότον με εuρωnαϊκό (γαλλικό) 

κεpσμfδι. Εσωτερικά καλunτόταν με παβάνι 

με οονlδια εnίαnς σουηδικό. Γύρω τριγύρω 

mς &:ράντας όλο το ιcr!pιo φωτιζότανμε 12 
nαράθuρα με φuλλαρόκια αμερικάνικα και 

εσωτερικά με τετράφυλλα τζιαμλικκια. Πρό

σθετο παρόμοιο nαρόθuρο στο βόρειο 

τοlχο φώτιζε και τnν arθouoo του διεuθuνm

ρfοu. Η εξώnορτa.nταν κλειοm με κκετταnέ
δες. δlφuλλn σε μέγάλο μέγεθος και στο άνω 

μέρος με εκτεταμένο φεγγfm noo έδιδε αρ
κετό φως στσι εσωτερικό nλιακό. Πέραν τοο 

φωτισμοο τοότοο unnρχaν και 5 διπλές εσω
τερικές θύρες nou επικοινωνούσαν nλιακός 
και αrθοuσες διδασκαλrας και διεuθννπ'Ίριο. 

Όλων οι διαστάσεις nταν ανάλογε~ με το 
σnέραντο μ'-γεθος του κτιρlοο. Ευρύχωρα 

καθώς ήταν όλα επέτρεπαν πλούσιο φωτι

σμό και αερισμό εσωτερικό. Οι δυτικές αl

θουσες διδασκαλlας χωι;>fζονταν. με διά

φραγμα nou άνοιγε στις σχολικές γιορτές · 
και μnορο(ισαν να χωρέσαw πολύ κόσμο. 

Όταν κτiστnκε το σχολεfο, στο βάθος 

του λόφου στnν νόηα και ανοτολικn πλευρά 

υrιnρχαν εuκόλurnοι και nαnοuτοοσuκιές. Τα 

~δρα το(πσ φuτεμοο χαμnλό δεν δn

μιοuργούοοv κανένα εμπόδιο στnν ανέγερ

σn τοο σχολικού κτιρfοu. Γι' αυτό αφέθnκaν 

στον τόπο τους να nεριβόλλοον το λόφο και · 
το σχολικό κτfριο και να το στολlζοuν με τnν 

nρασινόδα, mν ομορφιά και rn μεγαλοnρέ
nειάτοος. 

Το 1935 όμως n σχολJκfΊ εnιrponn για 
nλnρl;σrερn ασφάλεια των παιδιών απεφά

σισε νο κτίσει nεριτοlχισμα aτn νότια και ανα

τολικn πλευρά του σχολεrοu. Το nε:prrolxιaμα 

&1 άρχιζε από το βόθος τοο λόφου και θα 
έφθανε μέχρι το ύψΟς τnς αuΜς. έπρεπε 

λοιπόν να εκριζωθούν όλα τα ~δρα που 

εμπόδιζαν το κτίσιμο. Το nεριτοfχισμα όταν 

έφθασε στο ύψΟς τnς αuΜς τοnοθετnθn

κσν σιδερένΙα κάγκελα για αnοφuγi'Ί onoιou-



δήποτε ατυχήματος. 

'Εχει οναφερθεl προnγάJμένως πως ο 

εργολάβος Γιόγκος Χρuσιδιώτης χρnσιμcr 

nornσε mν πεlρα και τις γνώσεις τα.ι γιο να 

κόνει μια πετuχnμένn δα.ιλειό σmν ανέγερ

ση τα.ι σχολικού κτιρlα.ι. Πορόλλnλο όμως 

διόλεξε και τους πιο έμπειρους επιδέξιους 

και ευσuνεlδητα.ις τεχνrτες πα.ι πορουσra-. 

σον εργοσlο κομψή και καλλιτεχνική και 

πολύ ανθεκτική στο πέρασμα τα.ι χρόνα.ι. 

Έχουν περόσει τόσο χρόνιο οπό το 1927-28 
πα.ι λειτούργησε το σχολεlο μέχρι την aπcr 

φρόδο εκεlνn μέρα της 14nς Αυγούστα.ι 

1974, ημέρα της β' εισβολής τα.ι Απlλο στην 
Κύπρο που έθεσε υπό mν μπότα τα.ι οδlστο

κτα.ι Ασιόm την πονεύμορφη κωμόπολή 

μας; Κυθρέο. Σ' όλο αυτό το διόστημο δεν 

έχουν οντικατοστοθεl τlποτε οπό το πρω

ταρχικό υλικό που οι ευσννεlδητοι και επιδέ

ξιοι τεχνlτες και εργότες aνοικοδόμησαν ένα 

έργο πα.ι θα στέκεται ακέραιο στο πέρασμα 

των αιώνων γιο να δlδει μαθήματα ευμορ

φιός και κόλλοuς σε κόθε νεώτερη γενιό και 

ποραδεlγματο ευσuνειδnσlος και πιστής 

εκτέλεσης τα.ι καθήκοντος. 

Τέτοιοι μόστορες και εργότες που δού

λεψαν σmν ονέγε(:jοη τα.ι Δημοτικού Αρρε

νογωγεlα.ι Αγrα.ι Αvδρονlκα.ι Κuθρέος ήταν: 

κτrστες: Ττοφορής και Αντωνής από 

mν Άσσιο. Οι πρωτομόστορες οδελφοl οπό 

το Κοϊμοκλl Κώστας και Γεώργιος Χοριλλή. Ο 

Αθονόσης Χ" Νικόλα Ψαρός; οπό m Βώνπ, ο 
Αλέξης Ιορδόνου οπό τη Χρuσlδο, ο Κωστής 

Κολλή οπό την Κυθρέο. Ο Τηλέμαχος; ο Σόβ

βος και ο Κούντουρος και οι τρεις οπό τσν 

Άγιο Επlκτητο. Ο Σταύρος Νησιώτης οπό τη 

Νι'Ισα.ι σκόλισε το κεφολοκόλωνο με σήμα 

το δικέφαλο αετό. Ήταν και αυτός σννεργό

mς του ξυλογλύπτη Γεώργιου Κυριακού οπό 

mν Κυθρέο και σκόλισον μοζl το ξυλόγλυ

πτο τέμπλος στο μοναστήρι του Μοχοιρό 
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που εlνοι Πραγματικό αριστούργημα τέχνης 

που κινεr το θαυμασμό όλων των επισκεπτών. 

Εονότες: Σωτήρης Πfτσιλος οπό τη 

Βώνn, ο Ζοχορlος Κωστή Σuντζιέρη οπό τη 

ΧρUσιδο,ο Μεμετσολής από το Μπέη Κιcr 
γιού, ο Κεμόλ Μα.ιστοφό από mν Επnχώ, ο. 

Γιοννής Πέντος; Maρla Παύλα.ι Χ" Φονούς; 

Παύλος Χ" Φονούς; Κωστής Μόος; Μιχόλnς 

Πποσιός; Ανδρέας Πανταζής. Ανδρέας Νικcr 

λάα.ι Σκοuφός; όλοι από mν Κuθρέο. 

Πελεκόνοι: Όλο το ξυλα.ιργικό πορτcr 

πορόθυρα, πατώματα, παβόνιο, διοφρόγ

μοτο το ανέλαβΕ εργολαβικό ο πελεκόνος

ξυλέμπορας Πέτρος Χριστοδούλα.ι οπό τη 

Λεuκωσrο. Τούτος διατηρούσε ξυλεμπορικό 

κοτόστημα κοντό στο παλιό Δημορχεrο mς 

Λευκωσlος και πορόλληλα εrχε και εργαστή

ριο ξυλα.ιργικών ειδών κοντό στον τότε σιδη

ροδρομικό σταθμό πα.ι βρισκόταν στο Βορρό 

λfγο έξω οπό τη Λευκωσlα στην περιοχή 

Ομορφlτος. Διατηρούσε τακτικό προσωπικό 

και ανελόμβονε παρόμοιες ξυλουργικές ερ

γολοβlες. Εργόστηκε για την κατασκευή των 

πιο πόνω ξυλουργικών του σχολεlου με τα.ις 

πελεκόνοuς Γεώργιο Ποπό από τη Μια Μnλιό, 

Πρόδρομο Γεωρ'γιου οπό την Πολουριώτισσο 

και Ανδρέα οπότοΑγριδόκι. 

Ελοιοχοωuατιστι"ις: Όλα το βοψlματα 

των ξυλουργικών ειδών τα ανέλαβΕ εργολα

βικό ο Νικόλας Χορικλεlδης; από το Κοίμοκλl. 

Ο Νικόλας στην περlοδο πα.ι κτιζόταν 

το αχολεlο εrχε ορραβωνιαστεr τη Χρuατολ

λού Σόββο Ζομποκfδη οπό τη Χρuσlδα. Εlχε 

γνωρισθεf με τον εργολόβο Γιόγκο Χρuσιδιώ

τη σον γεfτονες που ήταν και ο Γιόγκος του 

ανέθεσε εργολαβικό όλο το βοψlματα των 

ξυλουργικών του αχολεlου σαν καλός και ει

λικρινής τεχνrτης που ήταν. 

Στους τεχνlτες πα.ι εργόσmκαν για την 

ανοικοδόμηση του σχολικού κτιρfα.ι πρέπει 
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να προσθέσουμε και τσν Προκόπη Λοο από 

τα Χανδριό, επαρχfα Λεμι:σού. Ο Λοος ήταν 

αδελφότεχνος τα.ι ήρωα της Ε.Ο.ι<.Α. Στυλια

νού Λοο, πα.ι ·έπεσε σε ενέδρα κσντό στο 

χωριό τα.ι πα.ι Elxav στήσει ενάντια στις αγ
γλικές στρατιωτικές δuνόμεις. 

Ο Προκόπης έκαμε τις σιδnΡοσwδέ
σεις των θεμελfων τα.ι κτιρfα.ι καί όλων των 
δοκών γ(ιρω στις βερόντες. Παρέμεινε μια 

εβδομόδα στην Κυθρέα και βρήκε κστόλυμα 

στο σπrτι τα.ι Χαρόλαμπα.ι Αιμιλιανιδη που 

ήταν ο πλησιέστερος γεfτσνας τα.ι οχολεfα.ι. 

Έγινε κι εδώ πολό καλή δα.ιλειό, γιστr σrav 

αποφασfσθnκε να κτισθεf το νέο κτfριο τα.ι 

σχολεfα.ι στο όψωμα mς "τοομπας• πσλλοf 

μεμψιμοιpο(Jσαν πως δεν θα γfνσντσ-ι καλό 

θεμέλια στο βα.ινό με αποτέλεσμα να σχr

ζουν τοfχοι και στέγη και να δημια.ιργηθέι 

καρκfνωμα στη ρόχη τα.ι φορολογοομενου 

κότοικα.ι της Κυθρέας. Διεψεόσθnσαν· όμως 

όλα και αποφεόχθηκαν βλόβες και φορολο

γfες χόρις στα επιδέξια χέρια τοu Λένα nou 
έκαμαν τις σιδηροσυνδέσεις των θεμελfων. 

Ο Γιόννnς Λαός κτrστnς από m Συρκα
νιό τπς ΚυθΡέας · ανέλαβε ϊΟ σοuβότισμα 
των εσωτερικών και εξωτειJΙκών τοfχων. Ο 

Λαός στnν εποχή τΟΟτη πα.ι κτιζόταν το σχο

λεfο εfχε πόει για έξη μήνες στη θεσσαλσνf

κπ για παρακολοόθησn και ειδfκευσn στο 

σοuβό πα.ι ήταν όγνωστος στην Κόπρο. 

Ακριβώς στις αρχές τα.ι 1927 εfχε επιστρέψει 
και το κτfσιμο τα.ι σχολεfα.ι εfχε σuμπληρω

θεf. Άλλο που δε"ν ήθελε να επιδεfξει mν 

τtχνη του στην Κόπρο και ανέλαβε εργολα

βfα το σοuβότισμα. Η εργασrα διόρκεσε 6 
μήνες και εfχε βοnθΟΟς του τους κτrστες από 

m Συρκnιιό Maτθafo Γεωργfα.ι και Τόκη Νι
κολόα.ι. VJ εδώ πόλι γfνnκε εξαιρετική δα.ι

λειό αφ•.ό ο σοuβός στους τοfχα.ις για χρό

νια δεν παρουσfασε καμιό αλλοfωση από 

mν αρχική τα.ις όψη. Ο Λαός ήταν ο πρώ-
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τος που χρnσιμοπάnσε το σουβό στην 

Κόπρο. 

Ο Γιόννnς Λαός αναφέρα.ιμε για χόρη 

γνωριμfας Εfναι ο πατέρας του σημερινού · 
χρυσοχ00 mς Λευκωσfας Νfκου Ιωόννου πα.ι 

διαmρεr χρυσοχοεrο ακριβώς avrrκpu της νό

τιας έισόδου των κεντρικών κατοστημότων 

mς Τρόπεζας mς Κύπρου στnν πόροδο πα.ι 

ενώνει mν οδό Ονασαγόρου με την οδό Λή

δρας (Μακρ(Jδρομος). 

Τα μεροκόματα για μεν τους κτfστες. 

πελεκόνους και όλλους τεχνιτες ήταν 2-21/2 
σελfνια για τους εργότες 12-15 γρόσια. (Η 
λfρα εfχε 20 σελ. κό~ σελ 9 γρόσια δηλ. n 
λfpa εfχε 180 γρόσια). 

Οι σκληρές πέτρες που έβγαrναν 

κσντό στο σχολεrο τις έβγαζσν οι εργότες 

Παόλος Χ" Φανούς. Κουλοομας και Κωνστα

ντής Αθανaσfόυ για 3 σελ. το κόρρο και τι~ 
κουβαλΟΟσαν στσν τόπο της οικοδομής ο 

Δήμος Κωνστόντινου, Ανδρέας Μαρα.ιλής 

. και Σοφόκλπς Χ" Πέτρου για 21/2 σελfνια το 
κόρρο. 

Για να αντιλnφθοόμε πόσο εξευτελιστι

κό ήταν τα μεροκόματο αρκεf να αναφέρου

με όταν βραδύτερα κτrστnκε το περιτοfχισμα 

με το κιγκλfδωμα δόθηκε εργολαβικό στο Χα

ριλή Ηρακλέους από το Καίμακλr για 2100 με 
το νότιο τοfχο 30 μέτρα μήκος και 6 μέτρα 
όψΟς και τσν ανατολικό τοfχο μήκος 40 
μέτρα και όψος 6 μέτρα και πόρ' όλη την 
έκταση τους σuμπερι,..αμβaνόνταν και το σι

δερένιο κιγκλfδωμα Ο κτfστnς που έκτισε το 

περιτοfχισμα ήταν ο Πέτρος Ελευθερfου από 

mν Κυθρέα και πληρωνόταν 2 σελ. τη μέρα. 
. Οι εργότες που το βοnθο(ισαν ήταν ο Κώ
στας Μόος και Ανδρέας Πανταζής με μερο

κόματο 12 γρόσια. 

Το νέο σχολικό κτfριο σuμπλrφώθηκε κι 
όρχισε λειτουργfα το σχολικό έτος 1927-28 με 



προσωπικό Μιχάλης Ζανεττ!δnς διεuθwmς 

Μ τάξεως. Ελευθέριος Γοργ!δας Β', Γα6ριnλ 

Ζόρκος r. Χαράλαμπος Χσrζnδός Δ' τόξnς. 
Με rn μεταφορά του Αρρeναγωγεiοu 

Αγ!οο Ανδpονtκου Κuθρέας στο καινοοpγιο 

σχολικό κτfριο, το παλιό στnν auλn τnς εκκλn~ 

σfας χρnσιμοnοιnθnκε για τn λε:ιτοοpγfα νn

πιαγωγειου που όρχισε κι αυτό λειτοuργ!α το 

fδιο σχολικό έτος 1927-28 με nρώτn νnnιαγω
γό τnν Καλλιρόn από rn Μόρφοο κι έμεινε 
μέφι το σχολικό έτος 1933-34 αuμnεριλαμ
βανομένοο, οπότε σταμότnσε μετnν κaτόρ

γnσn όλων των νnnιαγωγεfων στnν Κόπρο 

aπό τnv aποικιaκn κuβέρνnσn. 

Στnν fδιa χρονιά τnς λε:ιτουpγ!aς του 

νέου σχολικοο κτιρίοιι 1927~28 nαρόλλnλα 

κφασκευόσrnκαν και τα θρανfα. Ήταν νέου 

τύπου διθέσια με γραφεlο και 2 καθίσματα 
με ξύλο οξιός και δόθnκαν εργολαβικά σrσν 

ξυλουργό Γεώργιο Καροοuμό aπό η'Ίν Κu

θρέα για 80 τόσα nρα:; σελ. 5 το καθένα. 
Αυτός n!'ipε: και σwέταιρο τον Πaνaγιώτn 

Κανικλrδn από τnν Κuθρέα nou επι,V\ι"'"'~ι:τ,,., 
τότε το ξυλουργό. Βραδύτερον είχε μετaνa

σrεύσει στο εξωτερικό. Τους δυο εργολά

βους βοnθnοον στnν κaτaσκεun ο Σάββας 

Σωτnpn aπό τn Bώvn, Πέτρος Κούλας aπό τn 

Χαpδακιώτιaσα και Βόσα;; Σπανός από τnν 
Κuθρέα. Ήταν εnε!γοuσa n εργολa6fα και τέ
λειωσε σε 3 μnνες. 

Το επόμενο σχολικό έτος 1928-29 
νε το Ιδιο προσωπικό ειcrός αnό το διεuθuντn 

Μιχόλn Ζανεττίδn nou aντικαταστόθnκε anό 
τον Ιωόννn Πασιιφότο, ένα διεuθυνrn με ιδιaι

τερα eνδιαφέρονrα τnν καλuτέρε:uσn τωνκn

nωνκαι γενικό ίi'Ινεnέκταan του npaafvou. 

Με τn λειτουργfα του νέου οχολικοο ιcrι

ο σε 

ιδιωτικό χωράφι nou βρισκόταν σε κάποια 
αnόοτασn αnό το σχολεrο. Το χωράφι τούτο 
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nταν nερ!nου 2 σκόλες και aνnκε στους 

αδελφούς Αντώνn και χ• Δnμnτpn Φραγκοο

δn και βρισκόταν σrnv nεpιoxn Αγίου Ανδρο

νfκου αντ!ιφu στο μύλο "Σuρκόνο" και ενοι

κιaζόrαν για f:4 το χρf:Νο. Στο χωράφι τούτο ο 
σχολικός κnnος διaτnpnθnκε για 3 μόνο χρό
νια, γιοτ! 1Ό χωράφι περιήλθε σrοuς γαμ

βρούς αντίστοιχα των πρώτων κατόχων, Χα

ράλαμπο Χατζnδό και Χαράλαμπο 

. Γεωργιόδn nou το nθελαν για δικn τους 

xpnσn. Σ' όλο τούτο το διόστnμα ο κnnος αρ

δευόταν από τnν "τρύπα του Τρινόλn" χωρ!ς 

καμιά εnι6όpuvan. γιατf το κτnμa βρισκόταν 

σrnv nεριοχn nου οι κάτοχοι όλων των κτnμά

των εrχαν δικα!ωμσ ελεύθερnς άρδεuσnς. 

Με το άνω δεδομένα ο σχολικός κnnος 

μετaφέpθnκε σε άλλο χωράφι 2 nεpfnou 
σκόλες έξω από το nεριτοfχισμa του νέου 

aχολεfου. Αvnκε σrσν Αντώvn Δεσnότn και 

αγοράσθnκε για €10. Η άρδεuσn γινόταν με 
δισσωΜνωσn νεpοό anό το μύλο "Γιατρό". Π

νnκε ένας θαuμόσιι:χ;; κnnος nou συνέβαλε 
aξιόλογα οτnν εnέκταοn των ~<Oι:)nevΩ~)r!l.'" 

δένδρων σ' όλn τnν nεριοχn της Κυθρέας και 

nαpάλλnλσ με τα anορόφuτα δασΙκών δέν

δρων nou καλλιεργούσε συνέτεινε nολό στο 
οχnμαηaμό του σχολικού δόσοuς όnως θα 

αναφέρουμε πιο κάτω. Στο σχολικό έτος 

1938-39 με διεuθυντn τον aεfμvnσro Σταύρο 
Kunpoγόpa nnpε μάλιστα και βροβε!ο, nou 
nταν κόnοιο αναμνnστικό .... ψ,ο;;μwι.ι'"'· 

Αnό τον χρόνο τnς λειτουργίας 

του σχολείου n aχολικn εnιτροnn διόρισε παι
δονόμο το Χαράλαμπο Αιμιλιaνiδn (Σnετοο

pn) με ~1 το όπως nταν ο όρος 

nou έβολε σrn σuμφωνfα για nαpa

xώpnσn τnς "1Όύμπας• για τnv ανέγερσn τοu 

νέου κηρ!οu. Ο ΑιμιλJσνfδnς εργόσθnκε οnό 

το '1927-193L! του θανάτου του, οπότε 

διορlαθnκε ο γιος του Κώστας με τον fδιο 

μισθό. Ο Κώστας εργόαθnκε για s..6 χρόνΙα 
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και nαραιτnθnκε εξαιτfας του χαμηλού μι

οθού που έπαιρνε. Εκτός από τnν nαιδονο

μfα ε:fχ€ nρόαθε:τα καθnκοντα, να κτurιό τnν 

καμnόνα δυο φορές τnν nμέρα για σuγκέ

ντρωσn των μαθnτών στο σχολεfο, όnως 

nτav τότε n φοfτnσn nρωινn και αnογε:uμαη
vtι. Ακόμn εβαρύνε:το να nεριnοιεfται το σχο

λικό κnno σ όλο το χρόνο και στn διάρκεια 

των θερινών διακοπών. Σε αfτnσn του για αΟ

ξnσn των απολαβών, n αnόντnοn nτav αρ
νnηκn γι' αυτό nαραιτι'\θnκε. 

Στn θέσn του διορfσθnκε n Ελισόβετ 
Χρι'Ίστου. κόρn του Μιχόλn Μlχαnλlδn Πρό

σφυγα με μισθό f:1.50σ. Εργάσθnκε μόνο για 

δυο χρόνια. γιατr εγκαταστόθnκε στnv Αu

στραλfα. Στn θέσn τnς διορfσθnκε n Θεοδο
σfα Μαυρόκnμε μισθό f:2 το μnνα, που πα
ρέμεινε μέχρι τnν εισβολι'Ί των ϊούρκων στnν 

Κύπρο, με αuξnμένο πάντως μισθό. 

Με τnλειτοuργfα του σχολεfοu τnς ''1Όύ·· 

μπας• τα παιδιά των ακραfων ενοριών πέρα 

αnό τn μακρινn αnόστασn που διάνυαν κα

θnμερινά ι'παν και n nαραμονι'Ί τους στο 

σχολεfο στn διάρκεια τnς διακοnnς 12-2 μ.μ. 
Έφερναν τα καλαθάκια τους με ψωμf, ελιές. 

χαλούμι, φρούτο και έτρωγαν το μεσnμέρι 

στnν ανατολικf1 βεράντα του σχολείου, εκτε

θειμένα στο κρύο και τn βροχn. Σε nολ(ι ψυ

χρές και βροχερές μέρες οι δασκόλοι τους 

εnέτρεnαν να κόθnνται στον εσωτερικό nλια

κό και τούτο γινόταν για να διατnρεfται το 

σχολείο καθαρό. 

Δεν unr1ρxε νερό για nόσn και όλα τα 

naιδιό έnιναν από το naρακεfμενο αuλόκι 

τnς vομnς ΚεφαλοβρΟοοu 'Ίοnσιού" Για λ!γο 

όμως χρονικό διόσrnμα κι έγινε διασωλrΊνυ}. 

σn νερού σrο σχολεfο αnό το βερκf του 

μύλου "Γιατρού". Η διασωΜνωσn για 

όλn τnν Κιιθρέα αnό τnν nnγn Κεφαλοβρύ

σοu έγινε αργότερα το 1933. 
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Το Δnμοηκό Σχολεfο Aγfou Ανδρονrκου 

Κuθρέaς (τnς Τούμπας) όρχισε τn λειτοuρ

γfα του το σχολικό έτος 1927-28 με τέσσ€ρις 
δασκόλους και συνέχισε τετραδιδάσκαλο 

μέχρι το σχολικό έτος 1944-45. Στn χρονιό 
τούτn κατόπιν εντολnς του Γ ραφε:fοu Πα ι

δε! ας έγινε σuγχώνευσn τούτου με το Παρθε:

vσγωγεfο Αγfας Μαρίνας γιατr είχε εnικρατn

σει n αντfλnψn τnς μεικτr'κ;; φοfτnσnς. 

Μάλιστα στο σχολικό κτlριο τnς Αγfας Μαρί

νας για εξοικονόμnσn αιθουσών διδασκαλfας 

φοιτούσαν αγόρια και κοplτσια των κότω ενο

ριών τnς Α+Β' τάξnς. Στο δε σχολεfο τnς Τού

μπας συγκεντρώθnκαν αγόρια κοι κορfτσια 

των υπόλοιπων τpξεων. Συγκροτnθnκε έτσι 

ένα πενταδιδόσκαλο σχολείο με το ακόλουθο 

προσωπικό: 1) Για'ννnς Κύρκος, διευθuντnς 

2) Ευγένιος Ανδρόνικος 3) Χρfστος Λογγ!νος 
4) Θεμιστοκλnς ΚαVJκλfδnς 5) Αγγε:λικn Νικο
λόοΙJ. 

Μετά τnν άνω σuγχώνεuσn των σχο

λεlωv τα αγόρια των Γ'+Δ', Ε'+Στ' των 

ενορκ6ν Σι.ιρκανιός και Χαρδακιώτισσας 

εγκατέλειψαν το σχολεrο rnς Τοίιμnας και 

ενώθnκαν με τα nαιδιό των μικρι.ί>ν τάξεων κι 

έγrvε ένα τριδιδάσκαλο σχολε!ο στn Χαρδα

κιώτισσα με το ακόλουθο προσωπικό: 1) Στυ
λιανός Στuλιαvfδnς, διευθuντnc; 2) Ερατώ Πα
nαμιλτιάδου 3) Τιμοθέα Πανrελr'ι 

ΊΌ Δnμοηκό Σχολεfο Aγlou Ανδρονfκοu 

εξακολούθησε να λειτουργεf πενταδιδόσκα

λο μέχρΙ τn σχολικn χρονιά 1950-51. Στn χρο-
νιά τούτπ αναβαθμfστnκε κι εξαδιδό-

σκαλο σχολεfο, Α' όπως εfχε: 

να κατατόσσοσνται Τ') σχολε:ιa 

με έξn και nεριοοότερους oaoκι:JΛcJur_· 

διδάσκαλο, διδιδόσκαλο, τριδιδόσκαλα Γ' 

τάξης. τετραδιδόσκαλα, nεντσδιδάσκαλα Β' 

και και nάνω Α' Στη 

χρονιά τούτn, εfχε το ακόλουθο προσωπικό: 

1) Γαβριriλ Καραπατόκnς, διευθuντι1ς 2) Ευ-
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γέvιος Ανδpόvικος 3) Χρfατος Λογγlνος 4) 
θε:μιατός Κavικλlδnς 5) Στέλλα Κολιού 6) 
Ήβn Χοιρομερlδοu. 

Το σχολεlο mς Χαρδακιώησοας με τnv 

πάροδο του χρόνου και τnν ούξnσn των παι

διών δεν μnορο(Jσε πια το παλιό τούτο κτfριο 

nου κτfσθnκε τσν καιρό τnς τουρκοιφοτίος 

να ικονοnοιr'ισει τις ανάγκες τnς; εnοχιΊς. Έτα 

το 1960-61 κτισθnκε: κοινοόργιο κτlριο στο 

Βάθος τnς auMς; TO\J παλιού κτιριου. Μέχρι 
τnν ονακιiρuξn τr1ς Δnμακρατfας και στο 

πρώτα τnς έτn 1959-60, 60-61.62-63 τny δια
χείριοn των σχολεfων είχε το Δnμοηκό Συμ

βούλιο nou ενεργούσε και Εnιτροnn των Σχο
λεfων. 

Μετό τnν ανέγεραn του νέου σχολικού 

κτιρfου ατn Χορδακιώτισοα προέκυψε κό

nοια διαφορά μεταξύ τnς Δnμοκρατlας και 

του Δnμοηκού Σuμflouλfou Κuθρέας. Το re
λεuτaro αρνειτο να κάμει τn σχολικn κατανο

μι'Ί εξόδων, γιοτ! n Κuβέρνnοn anafτnσε να 
αuμnερ~λαμβόνεται τοκοχρεωλύσιο r.ιοι; χρω

στούσε n Κοινότnτο για τnν του 

νέου σχολικού Αρνεlτο τέτοιο nοοό 

το Δnμοηκό γιατl nταν τnς 

ότι όλο το κόστος θα εnιβόρννον τnv Κυβέρ

νnοn. Εξαιτraς τnς αvrιnahάeεanς τούτnς το 
Δnμοτικό Συμβούλιο λfγο ενδιαφέρον έδειχνε 

για τα nροβλλμστα των σχολεfων. 

Στο σχολικό έτος 1962-63 το Υnοuργείο 
Παιδεlσς οναγκόσθr,κε να διορίσει ξεχωρι

οτn Σχολικri Εφορεfa anό -ro Δnμοηκό Σuμ
βaίιλιο με Πρόεδρο το Σάββα Χριστίδn, 

Γραμματέα τον Πανrελn Στuλιανlδn, Αντιnρό

ε:δρα το Χρfστο Χ" Μοιραfο και μέλn τον Πα

ναγιώτn Κολιό, Παύλο Χριστοφορlδn και Γε

ώργιο Χειλό. Μέχρι τnv ειοβοΜ των Τούρκων 

στην Κύπρο ενολλόσσοvrον το μέλrι αλλό ο 

Πρόεδρος ο 

Η νεοσυσταθεfοο Εφοpεfα εnιΜφθnκε 

αμέσως των διαφόρων nροβλnμσ'των των 

σχολεfων με πρωταρχικό τnν ανέγερσn νέων 

αnοχωρnτnρfων στο Δnμοηκό Σχολείο Αγfου 

Ανδρονfκοu γιατl τα παλιό βρlακονrαν σε 

πολύ nροβλnμαηκn κατόστααn. Tnv ανέγερ
σn ανέλαβε κατόπιν προσφορών ο Τάκnς Κα

vικλfδnς κτfστnς από τnν Κuθρέα για f:1000. 
Κόnnκε: ΒΑ του παλιού κηρfοu μέρος του 

βοννοΟ με εκσκαφέα και aνnγέρθnκσν σ()γ

χρονα αnοχωρnτnρια με: nροοnηκn στn αu

νέχεια να κτΙστούν 2 σχολικές σfθοuσες nου 
νά εξunnρετοΟν το ε:ξαδιδόσκαλο σχολεfο 

του Aγfou Ανδρονfκοu Κuθρέας. 

Μέχρι το έτος 1965 τα παιδιά τnς Α'+Β' 
τόξε:ως στεγόζονrαν σε δυο αlθοuσες ιδιωτι

κών γειτονικών σπιτιών nou n μια avnκε στον 
Κώστα Αιμιλιαν!δn και n όλλn ατο Χρfστο 
Σόμμουτο nou nλnρώvovrav f:4 το μnνα για 
κάθε αlθοuοο.1-Ιτανπράγμαη αννωσησμένα 

τα παιδιά εξαιτfας τnς ατενότnτας του 

χώρου και nτav nροβλnματικn n εfοοδος και 
ε'ξοδος σrα διαλε!μματα. Σε μια εnlσκεψn 

του Προέδρου τnς Εφορεlας σrις τάξεις τού

τες διαnΙατώθnκε n ακαταλλnλότnς των και 
χωρfς ανα6ολn βόλθnκε να κτισrοόν το 1965 
δυο ξεχωριστές οfθοuσες νια στέγοσn των 

δυο 

Eκnovnθnκαv τα σχέδια για δυο ισό

γειες αfθοuσες με κλιμακοσrόοιο και με προ.. 

οnτικn να κτισθούv όνωθεν δυο παρόμοιες 
·για να χρnαμοnαnθούν n μια για αίθουσα 
οικοκυρΙΚf.ί:Ιν και n όλλn . των εποπτικών 
μέσων με μια μηφfι anoθnκn δfnλα ατο κλι

μοκοατόσιο. ΟΙ διαστάσεις των 4 αιθουσών 
θα εfxav μnκος 22 10 
ύψος 7,5 μέτρα. 

Εnειδn n έκτασn του χώροu nou αvnκε 
στο σχολε:Ιο nταν rΙερΙορισμένn αναγκάσθn

κε n ν' αγορόοεi αι1ό τον Κώστα Ατ

τόμnεn μια σκόλα χωραφιού και nΜρωσε 

~50. 
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Για v ανοlξεΙ το βοννό τα 
Έργα διέθεσαν ένα με 

Τούρκο αnό τn Μόρα nou nταν τακπκός ερ
γότnς. Εργόσrnκε ο εκ01<αφέας 3-4 μέρες 
και ανοfχθnκε στο εnrnεδο mς uφιστάμενnς 

αuΜς nρος Β. του παλαιού κηρ!ου αρκετός 

χώρος έτσι· nou να κτισθούν άνετα οι δυο αί
θουσες και να μelνεΙ και ικανοnοιnηκn auM 
για τα διαλεfμματα. 

Κατόπιν προσφορών που unοβΜθn

καν καταχωρtιθnκε n ανοικοδόμnnσ των δυο 
αιθουσών στον Σό66α Χρυσοστόμου anό 

τnν Κuθρέα για το ποσό f:2.800. Η αnοnερό
τωσn του<; κρότnσε 6 μnνες και εργόστnκαν 
οι κτιστες Γιόννnς Μupόλλας και τ αδέλφια 

του εργολάβου Τόκnς καΙ Ανδρέας Χρυσο

στόμου t:9 εβδομαδιαlως. Οι εργότες Ανδρέ

ας Ορφανlδnς, Δnμi'Ίτρnς και Κωνσταντfνος 

Νικολόοu αnό τnν Κuθρέα με μ;σθό ~6 τnν 

εβδομάδα. 

Το 1972 εnροχώρnοον στnν αvε:νε~:>σn 
των δυο αιθουσών κο: κατόπΙν 

nρ<:>σφορών n nροc;φορό των δυο 
σwεργαζομένων εργολάβων ΓιωργαλΜ Στυ-· 

λΙανού και Φώτn Κuριόκοu από το Παλα!κυ-

για ~4.710, Οι δυο εσ>~οΙΙ,α!:'ίοΙ ει:;να:.cο

ντον κτfστες; και εβοnθούνταν αnό τους 

Πέτρο Κυριάκου, Σόβοο Τρόντα, Σω

Κυpιόκοu, Χριaτοφn Θεοδούλου όλοι 

anό τα Παλαlκuθρο. Σιδερός δούλεψε ο Μι-

Παρλότας αnό τον Τ ράχωνα. Οι κτι-

στε:ς και ο 01δερός €12 τnv 
εβδομάδα, οι δε εργάτες f!9 τn 

δα.Χρειόαθnκε μια περίοδος 6 μnνών για να 
~ο\ιοΛ,nn;,α ΚαΙ στις δυο τε

nολύ καΜ δου-

λειά, γιaτι rnv εισβοΜ του 1974, nou 
εγκaταλεlψαμε το 

ρσuσ~ι::ια:ιν. και τούτα καμμιό προς 

δόξα καΙ ημn σ εργάστnκαv και τα 

ανέδειξαν. θα στ~κονν παλιό και νέα κτίρια 
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στο πέρασμα του χρόνου και θα οuναγωνfζο

vται σrnν αvθεκηκόππα για να βγάλουν 

ασnροnρόσωnοuς τους εργολαΊ3οuς, τους 

τ€χνrτε;ς και εργάτες nou δούλεψαν στnν 
ανοικοδόμnσn τους. 

Μια πολύ καλn δοιJλειό εfχε γfvει στn 

δεκαετfα του 1940 με nρωτοβοuλlα του τότε 
διεuθuντn του σχολεfοu αεfμνnστοο Σταόροο 

Κunρaγόρα. Όλα τα γύρω βουνά του σχολι

κού κηρfοu στο Β και στο ΒΑ. μέρος φuτεύ

θnκαν με aκaκfες και με εuκαλόnτοuς και 

αnοτελέ:σθnκε ένα 1 εκτεταμένο σχολικό 

δόσος nέραν από 100 σκόλες. Τα γυμνά εn! 
αιώνες Βουνό και κοιλάδες καλΟφθnκαν με 

το nρόσινο, στόλιοον με τnν εuμορφιά τους 

όλrΊ τn γειτΟVJκn του αχολεfου nεριοχ!"ι και άρ

χισαν ν' αnοδlδουν τις εuεργερσrες , τn 
ξόλεuσn rnv nαρεμnόδισn τnς δΙάβρωσnς 
του εδάφους και των ορμnηκών χειμάρρων. 

Για σειρά χρόνια δούλεψαν δασκάλοι καΙ μα

και έδωσαν nαρόδειγμα σuλλογικ!"ις 

pαjΠC!θειΙας, aιrvιfν•ωcϊnc δυνάμεων για ανα-

Ένα μέρος του σχολικού τούτου δό

οοι:ις; nολύ κοντά στα σχολικό κr!ρια και στn 

ΒΑ. διεύθιΝσrι τούτων στn δεκαετra του 60 
αχrψαr!σθnκε εκτεταμένα σχολικό γr'Ίnεδο 

χάρΙς σης όοκνες nροσnόθειες τnς Σχολικnς 

Εφι)pεiας Κuθρi;ας και nροnαντός του Προέ-

τnς κ.Σάββα Χρισrfδn. Με εκσκαφε:Ις 

έσκαψαν το δάσος σε 3 φόσεις στο διάστn-
μσ 4 Τα 

σφορΕ;ς του Υr1οuργεΙΟυ 

Σχολ:κι'Ις Εφορεfας. Όλα τα χώ

ματα τοnοθεηnθnκαν αrn νΌηο κοιλόδ-'.:1 και 

αuνέτειναν nολύ σrnv επέκτασn του γnnέ

δου. 

'""''""''U'\.c. του Υnοuργείοu 
Νικολαiδης 

εp·νaι:Jia nου εfχε γlνει 

λόγιο. 



Χόρις σrο κατόλλnλο vnnεδo που 

σφαλ!σθnκε τελέσrnκαν α ετnσιοι μαθnηκοr 

περιφέρειας Κuθρέaς το 1968-69 
σrο σχολικό γnnεδο τοuΔnμοηκοό Σχολε!οu. 

Μια εnfσnς nρωτοnοριακn εργασια 

nou εfχε γfνει σrον καιρό nou ανέλαβε rn 
φpoνrfδa των σχολεlων τnς Κuθρέας n Σχολι
κn Εφορεla nτav n μεταφορό με αυτοκlνnτο 
των παιδιών nou κατοικοΟοον αε απομακρυ
σμένες περιοχές anό το σχολεfο. Η μεταφο

ρό γινόταν aπό τον Πέτρο Ελεuθερ!οu αε 

δυο δρόμους. Στον πρώτο δρόμο μεταφέρο

ντα nαιδιό nι.φοχι'κ; Σερaγfοu μέχρΙ του 

σrσθμοΟ βενζrνnς σrο δρόμο Κuθρέας Λεu

κωσfας και σrο δεΟτερο δρόμο τα nαιδιό τnς 

nεριοχnς Καμάρας-Δρόμου Ευγένιου Ανδρό

νικου. Τα έξοδα μεταφορός κaλΟnτοντaν 

anό το Υnοuργε!ο Παιδεlaς και μερικώς anό 

το Σύνδεσμο Γονέων. 

Ο Σύνδεσμος Γονέων ιδρύθnκε το 1965 
σε avrικaτόσraσn του Συνδέσμου - Φ!λοι του 

Παιδιοό - που αναλάμβανε δρασrnριότnτες 

και unοβοnθοΟσε πολύ ·ro έργο του σχο
λεfοu. 

Σnμερα n Κuθρέα με όλο τα οχολεfο 
τnς όπως και όλο το βόρειο 1·μr'ιμο τnς Κύ

πρου μας βρfσκονf11 κάτω αnό τn μπότα 
των Τοόρκων κατακmτών, Στα οχολέια μας 

nou κτfσrnκαν anό παλιούς και νεώτερους 
κaΊ·οικοuς τnς φοιτούν τοuρκόnαιδd κοι

σrους ιστούς κuματfζει το μισοφέγγαρο αντί 

n γαλανόλευκη ελλnν;κn σnμα!α. 

σχολικό κτfρια nΜρως εξοnλιαμένa με σύγ

χρονα εnοnηκά μέοο. Ορισμένως θα ra χρn
σιμοnοιούν για τnv εκnafδεuσn των 

nα!δων. Με φανατισμό αφάvrασrο κο! με 

πόθος μιοολλοδοξlας κατασrρέφουν κάθε: η 

nou φανερώνει τnv ελλnνικn και ""'"...,.,."""u"' 
μας ταuτότnτο. Ελλnvικό και "<r'''rw"·'"'"'"' 
βολa, αρχαία κειμnλιa, δεfγμοτα 

ορχιτεκτονικnς τέχνnς, εικόνες ογfων καΙ 
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όλλα ιερό σκεύn, nαλιό βιβλlα, εικονες 

npQωv, και μαθnτολόγια ωρισμένως 

θα το κm·άστοο;:.αιav. 

Ένα παλιό μnτρώο nou έδειχνε τα ονό
ματα των μαθnτώvrοο σχολε:ιοu από ταν 

καιρό τnς; Τουρκοκρατfας nou ιδρύθnκε το 
Δnμοηκό Σχολεiο Αγίου Ανδpονlκου μέχρι ης 

πρώτες δεκαετ!ες τοο αιώνα μας σώζετο σrο 

οχολε:Ιο. Πολλό ονόματα μaθnτών δεν unnρ

xav σra λnξιαρχικά βιβλlα τnς εnαρχιοκnς 
διοικι'!σεως και μαθnτές και λειτουργοl τnς 

κuβέpνnσnς κσrέφεuγαν στο παλιό τούτο 

μnτρώο να nλnροφορnθούν τnv nμερομnνlα 

(1 τουλόχισrο π1 χρονιά rnς γέννnσnς τους. 

Όσο και σν κοτσσrρέψει το πρα::ΙΙώVΙο 

μfσος τnς φυΜς τnν ελλnνικn μας ταυτότn~ 

τα, οι Τούρκοι ουδέποτε θα μπορέσουν να 

τnv εξαλεlψοuν γιατί φωλιάζει σrrιv κάθε ελ

λnνικι'Ι ψuxn nou εlνσι αιώνια. Περιβόλλοuν 
τnν ΚΟr1ρο τα εθνικό μας σύμβολο, το γαλά

ζιο του ουρσνοό και τnς γαλαζόο

anρπς θόλααοος nou δεν μπορούν να τα 
εξαλεfψοuν οι 

σννεχfσοuμε αμεfωτο τον αγώνα για 

δικα!ωσn και εnισrροφn και θα φθα'σει μια 

μέρα n μέρα τnς λευτεριάς και το ξεσκλόβω
μο των προσφιλών μας τόπων. Το οnαιτούν n 
λογικn και n δικαιοσύνn, το απαιτούν οι οικοο
μενικές αρχές και n διεθνnς νομιμότnτα. 

Το τελεuταlο σχολικό έτος τnς λειτοιJρ

γ!ος του Δnμοηκο(; Σχολείου Αγίου Ανδρονf

κοu 1973--74 το προσωπικό του nτav: 1) 
σrόδοuλοuς Πέτοος, διεuθuvrnς, 2) Στέλλα 
Κολιοό-Κuριακ!δn 3) Κλεfτος Σuμεωνfδnς, 4) 
Γεώργιος Π. Avrωvrou-

Πεrρfδoo , Ιάκωβος Kωνσravrlνou. 

Διευθνντές nou εργάσθnκαν σrο Σχο-
λεfο Ανδρονfκοu Κuθρέας στο 

τnς λεΙτοοργfας του 1927-28 -- 1973-74. 

1) Μιχanλ Ζaνεπ!δnς Ιωόννnς Πασι-




