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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

««Σtοuς γοvεfς μου χρωστώ το ζην, 

στους δασκάλους μου το εu ζην>) 
τnς Ανθής Πέτσα-Σαββίδοu 

ο Όμιλος Γυναικών Περιοχής Κυθρέας τίμησε σε ειδική γιορταστική εκδήλωση, 

που έγινε στις 22 Απριλίου 2010 στnν κατάμεστη αίθουσα «Μακεδονία» του 
Ξενοδοχείου Κλεοπάτρα στn Λευκωσία. 6 εκπαιδευτικούς τnς περιοχής Κυθρέας 
ηλικίας πέραν των 80 χρόνων. 

Ιτn σχετική εισαγωγική ομιλία τnς n Πρόεδρος του Ομίλου κα Θεοδώρα Κναή 
αφού καλωσόρισε τους Φfλους και εκτιμητές τους Ομίλου, αναφέρθηκε στα 

λόγια του Μάριου Πλωρίτη. πως «Ο άνθρωπος, κατέχονrας τn γνώσn μπορεί και 

πρέπει να καταποnεμnσει τnν άγνοια και τπν αμάθεια, κατέχοντας τnν ΑΠnΘεια 

μπορεί και πρέπει να εξοβεnίσει το ψέμα και τnν αnάτn, κατέχονrας τnν ομορ

φιά μπορεί και πρέπει να εξαφανίσει τnν Ασχnμια, κατέχοντας την Αρετn μπορεί 

και πρέπει να αντισταΘεί ατnν Κακότnτα, στnν Αδικία, στn βία, στο μίσος, aτn 

χυδαιότnτα'ι για να συνεχίσει ότι «tn γνώση, την αλήθεια, τnν ομορφιά. την 
αρετή μας δίδαξαν εκτός από τους γονείς μας οι άνθρωποι των Γραμμάτων, της 

Επιστήμης και τnς Τέχνης, οι πνεuματικοf μας πατέρες, οι δάσκαλοί μας. Μας τα 

δίδαξαν όχι μόνο με το έργο τους αλλά και με το προϊόν της ζωής τους, τα έζη

σαν στην πράξn, τα εφάρμοσαν στην fδια τους τη ζωή, τα έκαναν δηλαδή μια 

πραγματική παρουσία>>. 

«Η Περιοχή Κυθρέας>>, συνέχισε η Πρόεδρος, ιιθα συνεχίσει να γεννά και να ανα

τρέφει και να είναι περήφανη νια τους πνευματικούς τnς ανθρώπους, όπως 

αυτούς που τιμούμε σήμερα που κατέχουν τη Γνώση, που κατέχουν την Αλήθεια, 

που κατέχουν τnν Ομορφιά, που κατέχουν τnν Αρετή:Τον Αθανάσιο Πέτσα, τον 

Στέλιο Σuκαλλfδη, τον Γεώργιο Κοκή. το Νίκο Μάντn. τη Μελανθώ Χατζnδά-Κων

σταντίνου και τη Μαργαρίτα Κuπρανόρα.» 

Η κα Κναή έκαμε εnίσnς εκτενή αναφορά στα Δημοτικά Σχολεία τnς Κυθρέας που 

λειτούργπσαν από το τέλος του 19°u αιώνα και υπήρξαν φυτώρια πνευματικών 
ανθρώπων, φυτώρια δασκάλων με ιδιαίτερη μνεία στις πρωτοπόρες δασκάλες 

Ελένη Χρίστου από τn Χρυσίδα και Πολυξένη Παπαζαχαρίου από τn Συρκανιά. 

Την ομιλία συμπλήρωναν φωτεινές προβολές στοιχείων σε πίνακες νια τnν 

πορεία των δημοτικής εκπαίδευσης στην Κuθρέα, καθώς και χρονολογικός κατά

λογος όλων των δασκάλων που δίδαξαν από το 1886 μέχρι το 1974 στα δημοτι
κά σχολεία τnς Κυθρέας. 


