
προσπαθεί να οργανώσει την εθνοφυλακή της περιοχής της Κυθρέας έχοντας ως
μοναδικό γνώμονα την σωτηρία της Κύπρου. Η πατρίδα στην καρδιά και στην
ψυχή, μα και ο ΠΑΟΚ. Η προσφορά του πολύχρονη και σημαντική. Πρόεδρος
του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια, επιτέλεσε έργο εθνικό. Εμείς οι νεότεροι πήραμε
πολλά από τον Ανδρέα Κανικλίδη. Η οφειλή μας προς αυτόν μεγάλη. Για τούτο
και το Δ.Σ. του ΠΑΟΚ αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει τον Ανδρέα Κανικλίδη
επίτιμο Πρόεδρο του ΠΑΟΚ, για την μεγάλη και πολύχρονη προσφορά του προς
το σωματείο. Πρόεδρε μας Ανδρέα Κανικλίδη, σε ευχαριστούμε.»

* * *

Ο ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΗΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,
Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

Τίμηση Εκπαιδευτικού Γεώργιου Κοκή εκ Κυθρέας στον Ι.Ν. Απο-
στόλου Μάρκου στον Αρχάγγελο, 17.12.2017

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στο ναό μας, έλαβε χώρα ένα σημαντικό
γεγονός που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όλο το εκκλησίασμα. Στην παρουσία
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου ο οποίος και προ-
σκλήθηκε περί τούτου, τιμήθηκε με το παράσημο του Αποστόλου και Ευαγγελι-
στού Μάρκου, ο σεβαστός και πολυαγαπητός ιεροψάλτης του ναού μας, ο διδά-
σκαλος Γεώργιος Κοκής από την νερομάνα και ζωοδότρα Κυθρέα, ο οποίος συ-
μπλήρωσε φέτος, 90 χρόνια ζωής.

Ο καλός μας παππούς, όπως τον προσφώνησε ο εφημέριος του ναού π. Πα-
ρασκευάς, υπηρετεί ως ψάλτης τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια. Ένας ψάλτης
που προσεύχεται ψάλλοντας και ψάλλει προσευχόμενος. Ευλαβής, ευσεβής,
λιτός, σεμνός. Απλός και μεγαλοπρεπής ταυτόχρονα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος
της εκκλησιαστικής επιτροπής κύριος Αλέκος Ιωάννου εξήγησε το σκεπτικό της
τιμητικής αυτής εκδήλωσης. Ακολούθως ο Δήμαρχος Κυθρέας κ. Καρεκλάς
εξήρε την τεράστια προσφορά και το πολυσχιδές έργο του κ. Κοκή, του δασκά-
λου, του ποιητή, του λογοτέχνη, και στο τέλος απήγγειλε ένα από τα πολλά ποι-
ήματα του με τίτλο νερομάνα. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χρι-
στοφόρος συνεχάρη τον τιμώμενο και ανέπτυξε μεταξύ άλλων το ψαλμικό χωρίο
«ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω». Μετά το πέρας των ομιλιών και των προσφω-
νήσεων, ο Θεοφιλέστατος τίμησε με το παράσημο του Αποστόλου Μάρκου τον
κύριο Κοκή, καθώς επίσης και με τη εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα. Αντιφωνώ-
ντας συγκινημένος, ο τιμώμενος ανέφερε μεταξύ άλλων « …τιμητικές διακρίσεις
δέχθηκα κατά καιρούς από οργανωμένα σύνολα…σε καμιά όμως δεν ένιωσα
τόση έντονη τη συγκίνηση, μα και τη χαρά, όπως τη σημερινή…δέχθηκα από τον
ουράνιο πατέρα και δοτήρα παντός αγαθού τουλάχιστον τρία τάλαντα, τα οποία
δεν έκρυψα…της παιδείας, της θρησκείας και της πατρίδας. Χαίρομαι γιατί
πήρα πλούσια την αμοιβή τους και τη σκόρπισα χωρίς φειδώ γύρω μου…»
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Ομιλία του Δημάρχου Κυθρέα Δρ. Πέτρου Μ. Καρεκλά

Σεβαστό Ιερατείο, σεβαστέ μου Δάσκαλε Γεώργιε Κοκή, Πρόεδρε και Μέλη
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ι. Ν. Αποστόλου Μάρκου, Πρόεδρε και Μέλη
του Χριστιανικού Συνδέσμου, Ελληνίδες, Έλληνες!

Γνωστή είναι πιστεύω σε όλους μας η αρχαία ρήση ότι στους γονείς μας χρω-
στούμε το «ζην» αλλά στους δασκάλους μας, τους παιδαγωγούς μας, το «ευ ζην»!
Προσωπικά έχω βιώσει την ορθότητα και τη σοφία αυτής της ρήσης γιατί είχα
την καλή τύχη να έχω συναντήσει στην πορεία μου σημαντικούς παιδαγωγούς
που με ενέπνευσαν και μου έδωσαν τα εφόδια για να προχωρήσω μπροστά παρά
τα πολλά και δύσκολα εμπόδια που συνάντησα στη ζωή μου.

Ένας εξ αυτών και θα έλεγα ο πρώτος γιατί αφορά την περίοδο της 1ης εκ-
παίδευσής μου στο Δημοτικό Σχολείο, είναι ο πολυαγαπημένος μου Δάσκαλος ο
Γεώργιος Κοκής, από την ενορία Χρυσίδα της «Νερομάνας» και «Ζωοδότρας»
Κυθρέας, όπως ο ίδιος την υμνεί σ’ ένα πόνημά του που εκδόθηκε το 1999. Ένας
άνθρωπος ο Γεώργιος Κοκής που ενέπνεε τότε στους μαθητές του στο εκπαι-
δευτικό φυτώριο του κύριου Δημοτικού Σχολείου της Κυθρέας, αυτό του Αγίου
Ανδρονίκου (της Τούμπας), μαζί με άλλους άξιους και ικανούς εκπαιδευτικούς,
την προσήλωση σε παναθρώπινες αρχές και αξίες, την αγάπη προς την πατρίδα
και την πίστη μας. Αυτά ήταν τα γερά θεμέλια που τέθηκαν για πολλούς από
μας για τη μετέπειτα πορεία μας στη ζωή και στον καθημερινό αγώνα!

Ο Γεώργιος Κοκής γεννήθηκε το 1927 στη Χρυσίδα της λατρευτής μας Κυ-
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θρέας όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Αργότερα φοίτησε στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο και μετέπειτα αφού πέτυχε σε διδασκαλικές εξετάσεις, υπηρέτησε για
ένα χρόνο ως βοηθός υπό δοκιμασία δάσκαλος στη γενέτειρά του Κυθρέα και
με ένα χρόνο φοίτηση στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου διορίστηκε το 1947
δάσκαλος στο Παραλίμνι όπου έμεινε για 5 χρόνια. Υπηρέτησε 5 χρόνια και στο
Λάπαθος, 4 χρόνια στην Κυθρέα και στη συνέχεια στη Νεάπολη Λευκωσίας,
όπου προήχθη σε Διευθυντή.

Ως Διευθυντής διηύθυνε τα σχολεία Πέτρας, Αγκαστίνας και Χαρδακιώτισσας
Κυθρέας όπου τελικά διέκοψε την υπηρεσία του εξ αιτίας της τουρκικής εισβο-
λής και κατοχής. Εκτοπισμένος πια, διηύθυνε το σχολείο Ψημολόφου, με τους
πολλούς εκτοπισμένους και λειτούργησε Νυκτερινό Σχολείο και Παιδική Λέσχη
και τέλος το Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς, απ’ όπου και αφυπηρέτησε. 

Όμως ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Κοκής δεν περιορίστηκε μόνο στο διδακτικό
έργο στα 40 χρόνια στην έδρα του δασκάλου, αλλά ασχολήθηκε και με τη λογο-
τεχνία, έγραψε και δημοσίευσε άρθρα, μελέτες και ποιήματα και συνέβαλε ου-
σιαστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο των Κοινοτήτων στις οποίες ερ-
γάστηκε με διάφορους τρόπους: με ομιλίες, διαλέξεις, διδασκαλίες δραμάτων,
ετοιμασίες εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων κλπ.

Σημαντική επίσης δράση ανέπτυξε ως Πρόεδρος της Ο.Χ.Ε.Ν. Κυθρέας από
την ίδρυσή της μέχρι το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974 που πήραμε το δρόμο
της προσφυγιάς, βοηθώντας άπορα παιδιά, λειτουργώντας Κατηχητικά Σχολεία
και άλλες κοινωφελείς δράσεις, όχι μόνον προς όφελος της γενέτειράς του Κυ-
θρέας αλλά και των γύρω χωριών της Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας. Σ’ αυτό το
έργο είχε άξιους συνεργάτες, όπως π.χ. τον Ελλαδίτη εκπαιδευτικό Γεώργιο
Παυλίδη.

78 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

115 ELEFTHERH KYTHREA 24 MAY 2018:Layout 1  5/29/18  8:33 AM  Page 78



Διετέλεσε επίσης πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της Ενορίας του, αυτού του
Τιμίου Σταυρού Χρυσίδας, καθώς και στην προσφυγιά Δημοτικός Σύμβουλος
Κυθρέας καθώς και Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Κυ-
θρέας.

Σ’ όλη αυτή τη λαμπρή και μεστή έργων πορεία του Γεώργιου Κοκή δεν μπο-
ρούμε να μην αναφέρουμε τη συμβολή της άξιας συμβίας του, της αγαπητής μας
κυρίας Κωνστάντας, που πάντοτε ήταν ένα απάνεμο λιμάνι για μιαν ευτυχισμένη
προσωπική και οικογενειακή ζωή μαζί με τα παιδιά τους και τώρα και τα εγγό-
νια τους.

Η «Χαρίεσσα» και «Ζωοδότρα της Ζωής Νερομάνα Κυθρέα» στενάζει εδώ και
43 και πλέον χρόνια κάτω από τη μπότα του Τούρκου κατακτητή. Αυτά που με
ιδρώτα, αγώνες, θυσίες και μόχθο πολύ δημιούργησαν οι πρόγονοί μας, άλλοι
(οι πλείστοι παράνομοι κουβαλητοί) δυστυχώς τα χαίρονται. Όμως εμείς δε λη-
σμονούμε την Κυθρέα, συνεχίζουμε τον αγώνα για απελευθέρωση και δικαίωση
όλης της κατεχόμενης γης μας, για να έχουμε αυτά που και όλοι οι άλλοι Ευ-
ρωπαίοι απολαμβάνουν ως σημαντικά και αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όπως λέει και ο σεβαστός μας Δάσκαλος στο ποίημά του «Φώς η Κυθρέα», η Κυ-
θρέα πάντα ζει μέσα μας σαν ιδέα που δε μπορεί να την σβήσει ο καιρός γιατί
είναι όντως «ανέσπερο φως»! Είναι πηγή έμπνευσης, ελπίδας και καρτερίας!

Συγχαίρω θερμά τόσον προσωπικά όσον και ως Δήμαρχος Κυθρέας εκ μέρους
του Δημοτικού μας Συμβουλίου τον Πρωτοπρεσβύτερο αυτού του Ιερού Ναού
Πατέρα Παρασκευά Παπαμιχαήλ, την Εκκλησιαστική Επιτροπή με Πρόεδρο τον
κ. Αλέκο Ιωάννου καθώς και τον Χριστιανικό Σύνδεσμο με Πρόεδρο την κα
Νίτσα Χ’’Στυλλή, για την πρωτοβουλία τους να τιμήσουν σήμερα ένα άξιο τέκνο
της διαδόχου Πόλης των Αρχαίων Χύτρων, της Κυθρέας μας, τον Γεώργιο Κοκή,
το οποίο επίσης θερμά συγχαίρω για την επάξια τιμή που του γίνεται σήμερα
και στον οποίο θα ήθελα επίσης να ευχηθώ ακόμη πολλά χρόνια να ζήσει με
υγεία, για να μας καθοδηγεί και να μας εμπνέει! Εύχομαι σ’ όλους ΚΑΛΑ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ένα Ευτυχισμένο 2018, που είθε να φέρει και για την πατρίδα
μας την πολυπόθητη Ελευθερία απ’ άκρον σ’ άκρον!

Κλείνω με το ποίημα «Νερομάνα» του Τιμώμενου

Νερομάνα της Κύπρου Κυθρέα
να ξεχάσω ποτέ δεν μπορώ
φωτεινά, μικρά σπίτια ωραία
το αστείρευτης βρύσης νερό.
Τα πολύκαρπα πράσινα δέντρα
εκκλησίες με ολάσπρο σταυρό
τις πλατείες, τους δρόμους, τα κέντρα,
τ’ άγιο χώμα, τ’ αγνό, καρπερό.

Το ποτάμι, νερό βλογημένο,
μ’ άσπρες πάπιες ναζιάρες σ’ αυτό
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και τ’ αλεύρι ζεστό, μυρωμένο
μες το μυαλό από στάρι ξανθό.

Γιασεμιά στις αυλές και μυρσίνη
στην πλαγιά του βουνού αντικρύ,
τα πουλιά, όπου είχαν ξεμείνει
στη δροσιά φτερωτοί μουσικοί.

Το κραμπί, το θυμάρι, το δύοσμο
και την πέτρα, τ’ ασβέστη φωλιά,
τον υπέροχο κι άκακο κόσμο,
μ’ ανοιχτή απ’ αγάπη αγκαλιά.

* * *
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΥΘΡΕΑΣ

Τιμητική Εκδήλωση για τους αριστεύσαντες απόφοιτους της σχολι-
κής χρονιάς 2016-2017, Πύλη Αμμοχώστου, 17.12.2017

Α. Ομιλία του Προέδρου της Σχολ. Εφορείας δρα Βασίλη Βασιλειάδη

Είναι μεγάλη η τιμή που μου δίνετε να καλωσορίσω, εκ μέρους της Σχολικής
Εφορείας εκπαιδευτικής περιφερείας Κυθρέας, τους αριστεύσαντες της σχολι-
κής χρονιάς 2016-17, οι οποίοι κατάγονται από την Κυθρέα και τις κοινότητες
της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας. 

Για τη σχολική χρονιά 2016-17, έχουμε 39 αριστεύσαντες. 19 από Κυθρέα,
8 από Παλαικθυρο, 5 από Έξω Μετόχι, 3 από Νέο Χωριό Κυθρέας, 2 από Βώνη
και 2 από Τραχώνι Κυθρέας.

Η Κυθρέα ανέκαθεν υπήρξε τόπος με παιδεία και πολιτισμό.

Από τον καιρό της τουρκοκρατίας ακόμα, η Κυθρέα αξιώθηκε να έχει σχολεία
και διδασκάλους που άφησαν το στίγμα τους στις άγριες εκείνες εποχές. 

Μέχρι ακόμα και την εισβολή, στην Κυθρέα μόνο, λειτουργούσαν 3 δημοτικά
σχολεία κι 1 γυμνάσιο, κάτι που για εκείνα τα χρόνια ήταν πραγματικό κατόρ-
θωμα και αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων. 

Δεν είναι λίγοι οι διακεκριμένοι άνθρωποι που κατάγονται από την Κυθρέα
και την ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνει ανθρώπους των γραμμάτων, εκπαιδευ-
τικούς, λογοτέχνες αλλά κι επιστήμονες. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που η σχολική εφορεία Κυθρέας, καθιέρωσε αυτή
την εκδήλωση για να βραβεύει κάθε χρόνο τους νέους της, οι οποίοι αριστεύουν
στα σχολεία που φοιτούν.

Πέρασε σχεδόν μισός αιώνας από την εισβολή του Αττίλα, αλλά ακόμα τα
κουδούνια των σχολείων της Κυθρέας μας παραμένουν βουβά και οι αυλές τους
άδειες.
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