
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Παντρεύτηκε το 1948 
με την Παναγιώτα Ζα

μπακίδη και απέκτησε 

2 παιδιά, τον Χρίστο και 
τον Κώστα. Είχε μεγά

λη αγάπη για την οικο

γένεια και τα παιδιά και 

συνειδητά επέλεξε πά

ντα να διορίζεται σε 

γειτονικά χωριά έτσι 

που να είναι πάντα 

κοντά στην οικογένειά 

του και τους συγχωρια
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νούς του. έστω και αν αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσε να προαχθεί σε διευθυ

ντική Θέση. 

Η διδασκαλία ήταν για τον Νfκο Μάντη λειτούργημα και το εκτελούσε με ζήλο 

και αγάπη. Τα παιδιά ήταν η μεγάλη του αγάπη και προσπαθούσε πάντα να βρί

σκει στο κάθε ένα από αυτά το σημείο που Θα το έκανε να αξιοποιήσει στο μέγι

στο τις δυνατότητές του. rιa τον Νίκο Μάντn, το κάθε παιδί nταν ξεχωριστό και 

έτσι έπρεπε να αντιμετωπίζεται. 

ΑΦunηρέτησε το 1978 με τελευταίο του διορισμό στο Δημοτικό Σχολείο Φανε
ρωμένης στη Λευκωσία, πρόσφυγας από το χωριό του που τόσο αγαπούσε. 

Στέλιος Σuκαλλfδnς 

Γεννήθηκε στην Κυθρέα, α Αυγούστου, 1926. 

Νυμφεύθηκε την Κασιανή, το γένος Χ"Λdiζου, από την Αμμόχωστο το Δεκέμβριο, 

1957 και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαρκέλλα, τον Αύγουστο 1959 και τον 
Γιώργο, τον Ιούλιο 1961. Αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο Κυθρέας, την 
Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και το Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου. 

Εργάστηκε ως δημοδιδάσκαλος για τέσσερα χρόνια στο Πρότυπο Δημοτικό Σχο

λείο, Αγίου Αντωνίου, Λευκωσίας. 

Στη συνέχεια, μετεκπαιδεύτηκε στο: 

• St. Pierre College, Wales, σε θέματα Νεολαίας, με υποτροφία του British Couηcil 
• Πανεπιστήμιο Madisoη, Wiscoηsin ΗΠΑ, σε θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης, 

με υποτροφία Fulbright 



61 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

• ceτo, ιondon, σε θέματα Εκπαιδευτικής Τnλεόρασnς, με υποτροφία τnς Βρε
τανικής κοινοπολιτείας 

• Media Department, British Council. London, σε θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνο
λογίας, με υποτροφία του British counci! 

Επιστρέφοντας από τις μετεκπαιδεύσεις του. εργάστηκε κατά σειρά ως: 

• Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας για θέματα Νεολαίας (1953-1960), υπεύ
θυνος για τnν οργάνωση Νυκτερινών Επιμορφωτικών Κέντρων για εργαζόμε

νους νέους και νέες 

• Επιθεωρητής Σχολείων (1960-65), υπεύθυνος για την επιμόρφωση και επιθε
ώρηση των εκπαιδευτικών σε ακουστικοοnτικές μεθόδους 

• Διοργανωτής Εκπαιδευτικής Τnλεόρασnc;/ΡαδιοΦώνου <1965-1975) υπεύθυ
νος για τnv εφαρμογή του Θεσμού του Εκπαιδευτικού Ραδιοφώνου και τnς 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης σ· όλες τις βαθμίδες τnς εκπαίδευσης 

• Προϊστάμενος τnς Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας <1975-1986! υπεύ
Θυνος νια τnν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ακουστικοοπτικές μεθό
δους και την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλι

κού νια τα σχολεία. 
ΑΦυπηρέτnσε από τη Δημόσια Vnηρεσfα το Δεκέμβριο 1986. Έκτοτε αφιερώνει 

όλο του το χρόνο για προσφορά υπηρεσιών στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο 

Κύπρου και στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. 

Κατά τn διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υπουργείο Παιδείας υπήρξε: 

• Μέλος τnς Εκηαιδειιτικι1ς Αποστολής του 

Γραφείου Ελληνικής παιδείας Κύπρου για 

μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος του 

Ισραήλ <Μάρτιος 1960> 

• Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην Τεχνική Επιτρο

πή τεχνών του Συμβουλίου τnς Ευρώnnς 

(1964 - 1967) 

• Μόνιμο Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για Θέματα 

ραδιοφώνου και τnλεόρασnς (1967 - 1970) 

• Μόνιμο Μέλος τnς Επιτροπής Εξωσχολικnς 

Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(1973 - 1975) 

• Πρόσφερε υnηρεσfες ως εμπειρογνώμονας I 
του Συμβουλίου τnς Ευρώπης για τnν οργά

νωση του Θεσμού τnς Εκπαιδευτικής Τηλεό

ρασης στην Ελλάδα <1975 και 1977) 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 62 

• Μέλος, τnς Εκπαιδευτικής Αποστολής τnς Κοινοπολιτείας γιο μελέτη των απο

τελεσμάτων του Ινδικού Εκπαιδευτικού Δορυφόρου <Αnρfλιος 1976). 

Οι εξωϋπnρεσιακές δραστηριότητες του κάλυψαν τα εξής: 

• Ιδρυτικό Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τnς Οργάνωσης 

Επιθεωρητών Σχολείων (1960 - 1978) 

• Επαρχιακός Έφορος Προσκόπων <1970- 1973> 

• Ιδρυτικό Μέλος και Γενικός Γραμματέας τnς nαγκύπριας Συνομοσπονδίας Συν

δέσμων Γονέων Σχολείων Μέσnς Εκπαίδευσης (1973-1978> 

• Μέλος τnς Κεντρικής Επn:ροπής Τμήματος Ν'έων του Κυπριακού Ερυθρού 
Σταυρού <1973 - 1987) 

• Μέ.λος του ΔΙΟΙΚΠtΙ

ΚΟύ Σuμβοuλ~u του 

Τμήματος Νέων του 

Κυπριακού Ερυθρού 

Σταυρού <1974 - 1981> 

• Ιδρυτικό Μέλος και Τα

μίας "Φίλοι τοο Προ

σφυγόπουλου" (1974-
1980) 

• Μέλος tnς Κυβερνητι

κής Εnπ:ροnής Λογο

κρισίας Ταινιών Κινη

ματογράφου <1976 -
2000) 

• Μέλος τnς Λέσχη Λόιονς Λευκωσίας που τnν unnρέτnσε από διάφορες θέσεις 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Γραμματέα, του Αντιπροέδρου και του 

Προέδρου με διακρίσεις από το Θέμα 117 Ελλάδα - Κύπρος < 197 4 - Σήμερα> 

• Υπnρέτnσε το ΛαΊΌνισμό Ελλάδας - Κύπρου οπό τn θέση του Προέδρου δια
φόρων Επιτροπών, του Γενικού Γραμματέα, του Αναπλr1ρωτn Κυβερνήτη και 

του Εκπαιδευτή των Εκπαιδευτών (1974-Σήμερα) 

• Τιμήθηκε οπό τους ΔιεΘνείς Λάϊονς με τnν Ανώτατη Λαϊονοο1 Διάκριση Melvin 
Joηes Fellow 

• Ιδρυτικό Μέλος και Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του Κυπριακού Κοινοπολι

τειακού Συνδέσμου (1980 - 1982> 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ανtικορκινικού Συνδέσμου Κύπρου 

<1987 - 2006). Τιμήθηκε για τn συνολική προσφορά του κατά τον γιορτασμό 
των 30χρονων του Συνδέσμου <2001> 


