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ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΤΗΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ 

5. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1892-1961 

Α) Ο Ι ΜΟΡΓΙΑΝΗΔΕΣ καΙ αl ΑΝΔΡΟΝ Ι ΚΟ Ι 

Κέντρο τής Χρuσίδας είναι ό ναός τού Τι
μίου Σταυρού καί τό παλιό σχολείο - μιό εύρύ
χωρη αίθουσα μΙ τήν κλασσική καμάρα - πού 
λειτουργούσε κaί έπί Τουρκοκρατίας. 

. Ο βορειότερος συνοικισμός, πού έφόmε
τα! τού δρόμου πρός τό Λεuκόνοικο . διακόσια 

μέτρα όπό τή πλατεία Σεραγίοu. τό τελευταία 

έκaτό χρόνια όνσμόζετα ι "Μοργιόννηδες .. , 
Πήρε ιό όνομα τούτο όπό τόν Μιχαήλ Μορ

γιόννη, πού θεωρειται ό Ιδρυτής τού συνοικι
σμού. ' Ο Μοργιόννης είχε έξη θυγατέρες : 

1. Τήν Χρυσή . που παντρεύτηκε τόν . Ανδρόνι

κο . Αvδρονίκοu όπό τ6 Παλαίκuθρο κ ι ' έγκα

τε στάθηκε στούς Μοργιόννηδες. 

2. Τήν χ' . Μαριτοού Κ ' Σόββα Γιάλλοuροu. 

3. Τήν . Αθηνά πού παντρεύτηκε στό Παλαίκυ 

θρα κι όπόκτησε τόν Γιωρκή τής ' Αθηνάς - τόν 
Παλαικυθρίτη, μεγάλο κτηματία. 

4, Τήν Χατζαννεζού, πού έμεινε γεροντοκόρη 
στούς Μοργιάννηδες. 

5, Τήν Είρηνού , τήν έπιλεγόμενη Σκλερή , κι ' 

αύτή γεροντοκόρη. 

ΓΕΩΡΓίΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΛΗ 
Συνταξ. Δαακόλου 

6. Τήν Χρυσταλλού, πού παντρεύτηκε τόν 
Τοουλή Χ" 'Αδάμου - Πελετιέ , πού έγκατε

στάθηκε κ ι ' αύτός aτούς Μοργιόννηδες , Καί 
ένα γιό: 

7. Τόν Σίμο Μιχ. Μοργιόννη ΠΟ,ύ έγκατεστάθη

κε στό Σερόγιο ( 'Άνω Χρυοίδα). Παιδιά τού 
ΣΙμοu ήταν ό Μιχαήλης τού Σίμου καί ή Δέ
σποινα πού παντρεύτηκε τόν Κλείτα - τόν 
τσαγκάρη - γονιοί τών γνωστών Συμεωνιδων, 

Ο Ι ΑΝΔΡΟΝ Ι ΚΟΙ 

Ό Άνδρόνικος Άνδρονίκου (πού πήρε τό 
όνομα τού πατέρα του πού, πέθανε προτού 
όκόμα βαπτισθεί ό μικρός 'Ανδρόνικος) ήταν 

ένας λεmοκαμωμένος δνθρωπος , γραμματι

ζούμενος , καί εΙχε διορισθεΊ όπό τόν Τούρκο 
Xoυσvή ' Εφέντη, διοικητή τού Καδιλλικίου 

Κuθραίας - λίγα χρόνια πρίν όπό τήν ' Αγγλική 

Κατοχή - σόν μεϊμούρης, δηλαδή ύπεύθυνος 
γιά τήν εϊσπραξη τής ,.δεκατίας" πού περιλάμ

βανε όχι μόνο τά σιτηρό όλλά καί όλα τά άλλα 
γεωργικό προϊόντα (σησάμι, βαμβάκ ι , έλιΙς, 

λόδι κλπ)· ό γνωστός .. φόρος της δεκότης ... 
,. Ετσι ό . Ανδρόνικος πού ήταν μιοθωτός τού 

προϋπολογισμοΟ όπόκτησε όρκετό λεφτά γιό 
ν ' όγοράσει μιά μεγάλη έκταση γής , στό όνα
τολικά τού Συνοικισμού όπό τό ΔΑΣΚΑΛογ Δ Ι , 

πού ήταν πρόξενος aτό Σεράγιο Κυθραίας σΙ 
έξευτελιστική τιμή , άφού τό ' φαγε aτό κουμά
ρι τό Δαοκαλούδ ι . 

Ό Άντρόνικος μέ τή Χρυσή . μιό ψηλή 
όντρογυναίκα - όπόκτησε τρία όγόρια : 1. Τόν 
Γιανναkό, πού παντρεύτηκε η'ι Θεανώ, δευτε
ρότοκη κόρη τού Άντωνότζη τού Γιοσιφή 
(Κοuρελλή) μεγάλου κτηματία τού Σεραγιού . 

' Ο Γιαννακός ήταν ό μεγαλύτερος καΙ προο
δευτικότερος καλλιεργητής κραμπιών, κου
νουπιδιών (αύτός είσήγαγε τήν καλλιέργεια 
τών κουνουπιδιών στή Κυθραία) κουκιών (χλω· 

ρών καί ξερών) πάμιας. κολοκυθιών καί κυρίως 
ντομάτας (πομιλορκάς) καί τής φημισμένης 
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«πόστας» , μέ τό όποία τροφοδοτούσε τήν 
όγσρό τής χώρας (Λευκωσίας). Καλλιεργούσε 
όκόμα βαμβάκι , σησάμι καί σιτάρι 
(Κuπερούντα). 

' Αγόρασε τό ψηλότερο σπίτι τού ΣεραγlοΟ -
πού έπί Τουρκοκρατίας χρησίμευε σάν Διοικη
τήριο καί όστuνομία - καί προξενείο . 

. Απόκτησε τέσσερα παιδιά - δυό όγόρια καί 
δυό κορίτσια - καί πολλά έγγόν ια . 

ο) Τή Χρυσούλα, πού τήν εστειλε aτό ράψιμο 
στής κος . Αθηνάς Χατζηκωνσταντίνοu (Πα

πα έλληνα) aτή Λευκωσία (' Αγ. Δομέτιο). Τήν 
πάντρεψε όργότερα μέ τόν . Αντρέα Παυλη 
' Ελευθερίου όπό τή Κυθραία. 

β) Τόν 'Ανδρόνικο' Ανδρονίκου πού τέλειωσε 

τήν 'Αγγλ ική Σχολή Λευκωσίας καί μπήκε aτή 
ΚυΒερνητ ι κή ' Υπηρεσία σάν βοηθός έπαρχια

κός έπόmης καί κατέχει σήμερα . Ανωτέρα 
Θέση aτό . Υπουργείο . Εργασίας, καί τόν 
πόντρεψε μέ τήν Μόρω Σό66α Καλογήρου -
Κο ινοτάρχου Συρκαν ιάς . ΕΙναι τώρα έγκατε
στημένος στή Λευκωσία . 

γ) Τον Άντωνάκη Άνδρονίκου, όπόφοιτο καί 
αύτόν τής . Αγγλικής Σχολής, mUXIoDXO τής 
Νομικής (δι ' όλληλογραφίας) κα ί Γενικό Διευ

θυντή σήμερα τοΟ ΚυπριακοΟ . Οργανισμού 
Τουρισμού. Είναι παντρεμένος μέ τήν Κλαίλια 
(τό γένος 'Αβρααμίδου) άνώτερη στενογρά

φο τού' Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας καί έγκα

τεστημένος τώρα στή Λευκωσία . 

δ) Τήν Νελίτσα, πού τέλειωσε τό Γυμνάσιο , 
θετή κόρη τής Μαρίτσας Κυριάκου Λούκα 
(πού ήταν δτεκνη) - τής άδελφής τής Θεανώς -
καί παντρεύτηκε τόν Ν ίκο Ζαχαρία Καλλή, βιο· 
μήχανο, κι ' έγκα-ταστάθηκε aτή Λευκωσία. 

2. Τόν Μ ιχάλη Άνδρόνικο - δάσκαλο καί έπι
θεωρητή τών Δημοτικών Σχολείων - μέ τόν 
όποίον θά άσχοληθώ έκτενέστερα πιό κάτω 
καί 

3. Τόν Εύγένισ . Ανδρονίκου - δάσκαλο καί με 

γάλο δενδροκαλλιεργητή έλαιο δέντρων καί 
Ιδ ιαίτερα λεμονοδέτρων. Παντρεύτηκε τήν 
. Αννα τοΟ Γιώρκου τής Χατζηνούς (Νικολαί
δη). 'Έκτισε μεγάλη κατοικία aτή διασταύρω
ση τοΟ δρόμου πρός τό Λευκόνοικο μέ τό δρό 

μο πρός τή 8ώνη, κοντά στό μεγάλο κήπο , πού 

δημιούργησε ό 'ίδιος μέ πολύ σκληρή προσπά
θεια . Δέν άπόκτησε παιδιά καί υίοθέτησε τήν 
Έλένη 'Ανδρέα Καλογήρου, κόρη τής Μα
ρίας - άδελφής τής συζύγου του ~ Αννας. Τήν 

πάντρεψε μέ τόν Κλείτο . Ανδρέου, κυβερνη
τικό κτηνίατρο , άπό τή Λευκωσία. 

Β) ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 

α) Ο Ι ΣΠΟΥΔΕΣ τογ. Προικισμένος μέ μιό 

ΕΛΕΥΘΕ ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

έξαιρετική νοημοσύνη καί εύστροφία καί διαύ
γεια σκέψεως πού κληρονόμησε άπό τόν πατέ

ρα του. Καί άνυποχώρητο πεισμα καί άποφασι
στικότητα πού κληρονόμησε άπό τή μάνα του, 

εταξε γιά σκοπό τής ζωής του νά γίνε ι δνθρω
πος τών Γραμμάτων. Δέν άκολούθησε τό 

παράδειγμα τού μεγαλύτερού του άδελφού 
νά γίνε ι καλλιεργητής τής γής καί νά βασανίζε

ται καί νά τόν τρώνε τά χωράφια . 

' Ακολουθώντας τήν παράδοση πού δφησαν 
οΙ διανοούμενοι τής Χρυσίδας καί έχοντας 

σάν πρότυπο τό Στυλιανό' Αθανασιάδη. όταν 
τέλειωσε τό Δημοτικό έκανε έγγραφή στό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο (1904), 
Γυμνασιάρχης τότε aτό Παγκύπριο Γυμνά

σιο ό άείμνηστος Μιχ, 80λονάκης, βαθύς μύ
στης τής άρχαίας Φιλοσοφίας καί στοχαστικός 
μελετητής καΙ διακεκριμένος έρμηνευτής των 

κλασσικων κειμένων . Διάσημος μεταλαμπα

δευτής τής άνθρωπιστικής Παιδείας ένεφύση
σε στΙς ψυχές τών ' Ελληνοπαίδων - καί τού 
νεαρού . Ανδρόν ικου - τό πνεύμα τής άληθι

νής Παιδείας , τό νόημα τής' Εθνικης ' Αρετής 

καί τήν άξία τής Χριστιανικής Παράδοσης . 
4 Ετσι ό νεαρός έφηβος. έπηρεασμένος καί 

όπό τό παράδειγμα τής όλης πλειάδας τών 

τότε καθηγητων, φιλολόγων , μαθηματικών , 

θεολόγων καί Ιστορικών, όλο κλήρωσε μιά ξε

χωριστή προσωπικότητα μέ πυξίδα τήν . Ακρό
πολη καί τόν Γολγοθά. 

, Αρίστευε παντού καί σέ πάντα . Μέ άριστα 

όποφοίτησε άπό τό Παγκύπρ ιο Γυμνάσιο 

(Κλασσικό τμήμα) καί μεταπήδησε στό μονο

τάξιο, τότε Διδασκαλείο. Μέ άδιάmωτο ένδια
φέρον καί όλοένα αύξανόμενο ζήλο παρακο
λούθησε τά εΙδικά μαθήματα ατά Παιδαγωγι
κά , στή ψυχολογία καί τήν Διδακτική καί άπο· 
φοίτησε μέ "αριστα " πόλι στο muxio τού Δι
δασκάλου Α' τάξεως. 

Καί ρίχτηκε στόν όγώνα γιά τήν έπιβίωση , τή 
διάκριση καί τήν προσφορά. 

6) Ο Μ ΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΣΑΝ ΔΑΣΚΜΟΣ. 

Δέν γνώριζε , άλλά ύποψιαζόταν τίς δυσκολίες , 
τίς στενοχώριες καί τίς άπογοητεύσεις, πού 

θά συναντούσε στήν δσκηση τού διδασκαλι
κού έπαγγέλματος , πού δέν τό θεωροΟσε σάν 

βιοποριστικό μέσο άλλά σάν όποστολή. 

.. Ενοιωθε βαθειά μέσα του πώς θά γινόταν 
πλάστης καί διαμορφωτής τών άθώων παιδι
κών ψυχών . Πώς έπρεπε νά δουλέψει -σάντόν 
τεχνίτη - τήν εύπλαστη μάζα, πού τού παρόδι
νε ή οίκογένε ια , γιό νό φτιόξει όνθρώπους μΙ 
χαρακτήρα καί ίδανικά. νό δημιουργήσει χρη . 

στούς πολίτες πού θό "ταν οί στυλοβάτες τοΟ 
αϋριο . 

Έπιστρότευσε όλες τίς γνώσεις του πού 

r 
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όπόκτησε aτό όνώτερα Σχολεία πού φοίτησε, 

καΙ Ιδιαίτερα τίς είδικές σειρές μαθημάτων 
στό Διδασκαλείο καί τίς έμπειρίες όπό τήν 

πρακτική έξόσκηση στά δημοτικό σχολεία τής 

Λευκωσίας καί τών προαστίων μέ τήν καθοδή· 
γηση καί έποπτεία τών ύπευθύνων εΙδικών ΚΟ

θηγητών . Άλλά πλούτιζε τίς γνώσεις του μΙ 
κατ ' ιδίαν μελέτες ατό συγγράμματα τών Παι

δαγωγών ~αl ψυχολόγων τής έποχής του . 
.. Εγινε συνδρομητής aτό . Εκπαιδευτικό Περι
οδικό τής ' Ελλάδας , τής 'Αγγλίας καΙ τής 
· Αμερικής . .. Ενας συνεχής προβληματισμός 
τόν όποοχολούσε όδιόκοπα . 

Μόλις πήρε τ6 muxlo τού Δασκάλου (1911) 
πρόλαβε ή Χωριτική ' Αρχή τής Βώνης νά έξα

σφαλίσει τΙς ύπηρεσίες του aτό Δημοτικό Σχο

λείο . ( ' Η γιαγιό του όπό πατέρα καταγόταν 
όπό τή Βώνη) . Ή φήμη του σόν «καλού" δα
σκάλου όπλώθηκε σέ όλη τήν Περιοχή. 
Τόν έπόμενο χρόνο ή Χωριτική . Αρχή Νέου 

Χωρίου, πρωτοστατοΟντος τού Μουκτόρη Κω

ατή Χατζηζαβροϋ πρόσφερε πολύ ψηλότερες 
όποδοχές καί έξασφόλισε τίς ύπηρεσίες τού κ . 
· Ανδρονίκου στό σχολείο Νέου Χωρίου . ' Ο 

ζήλος του γιό τή πρόοδο τών μαθητών καί τήν 
συμπλήρωση τών όναγκών τού Σχολείου διορ

κώς αύξανόταν. Δημιούργησε πολύ φιλικές 
σχέσεις μέ τόν Πρόεδρο καί τό λοιπό μέλη της 

Χωριτικης Αρχης καί άλλους κοινοτικούς 
παρόγοντες μέ τούς όποΙους συζητούσε όχι 

μόνο τό θέματα πού όφορούσαν τό Σχολείο, 
όλλό καί γενικότερα ζητήματα , πού όποσχο

λούσαν την Κοινότητα, ύποδεικνύοντας τίς 
σωστές καί έφικτές λύσε ις . ~ Ετσι ή δημοτικό

τητα καί ή φήμη του Κ . • Ανδρονίκου σόν έξαι

ρετικού Δασκόλου ξεπέρασε τό δρια της 

Περιοχής. 

Τό 1914 (πού tγινε ή δολοφονία τοΟ μουκτό
ρη τού Νέου Χωρίου Κωστή χ ·· Ζαβρού) ή 

Δημοτική· Αρχή τής Κυθραίας , έκμεταλλευό· 

μενη τή σύγχυση καί άνωμαλία πού έπικρατού· 
σε στό Νέο Χωριό , όφοΟ πρόσφερε όκόμα πιό 

ψηλές όπολαβές , έξασφόλιοε τίς ύπηρεοlες 

τού Κ. Μιχαήλ ' Ανδρονίκου. 
. Εδώ πιό ή δράση του σόν Ικανού καΙ έξαφέ

του δασκάλου έφτασε ατό άποκορύφωμό της . 

· Οργάνωσε μέ έξοφετική λαμπρότητα τήν 
ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κατό τήν 30ή Ία

νουαρίου -τών τριων ' Ι εραρχων - μέ γλαφυρό
τατο πανηγυρικό όπό τόν ίδιο καί παρουσίαση 
καλλιτεχνικού προγρόμματος μέ άπαγγελίες 

κα! άσματα άπό τό παιδιά . 
• Ηταν σαφής στή διδασκαλία του , προκα

λούσε άδιόπτωτο τ6 ένδ ιαφέρο τών μαθητών 
έφαρμόζοντας σύγχρονες καί έξελιγμένες με
θόδους διδασκαλίας . 'Ηταν αύστηρός στή 
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Δ,δόσκαλος στό Νέο Χωρlο. 

Βαθμολογία . . Αξιολογούσε τήν έργασία τών 
παιδιών μέ όρθό κριτήρια. Χρησιμοποιούσε 
στήν κατάλληλη στιγμή τόν έπαινο καί τόν Ψό
γο στό μαθητή . Ήταν όγαπητός καί χρησί
μευε σάν ϊνδαλμα καΙ έξαιΡετικό πρότυπο ατά 
φρόνιμα καί μελετηρό παιδιά . ΕΙχα τήν καλή 
τύχη νό τόν όκούω στήν Ε · καί Στ · τάξη . 

Είχε συνάψει στενές φιλικές σχέσεις μέ τόν 
Πρόεδρο τού Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμαρ
χο κον Κυριάκο Λεμονοφίδη , μέ τόν όποίο βρι

σκόταν σέ συνεχή έπαφή γιά τη μελέτη καί 

λύση τών πολλαπλών όναγκών τού Σχολεlου . 
Ήταν ό σύμβουλος καί είσηγητής στό προ
γράμματα γιό τόν έξωραϊσμό τής κωμοπόλεως 

καί τήν βελτίωση τών κοινοτικών συνθηκών 

καΙ τήν δνοδο τής πολιτιστικής στάθμης τής 
Κοινότητας . 

' Ενεργούσε πάντα χωρίς τυμπανοκρου
σίες . • Ηταν λιγόλογος άλλά πειστικός. napu
κολουθούσε μέ ένδιαφέρο τίς συζητήσεις στά 
καφενεία τού ΣεραγΙου καί σπάνια λάμβανε 

μέρος σ ' αύτές . · ·Όταν τού ζητούσαν τή γνώμη 

του γιά κάποιο φλέγον ζήτημα έξέθετε μέ σα

φήνεια, χωρίς προκατάληψη, τήν άποψή του, 

μέ θετικότητα καί κριτική σκέψη πού γινόταν 

όσπαστή. 

Ιόν κάτοχος καί γνώστης τής ' Αττικής Δια

λέκτου τής κλασσικής . Αρχαιότητος πού 



122 

Δόοκολος • Δ/τiις . ΑρρεναΥωγεlου Κuθραlaς μέ τι') 
μνηστή του ΕυανθΙσ Νικολο1δου Δοοκόλα . Δτρ ιο 

Παρθεναγωγείου ' Αγlας Μαρlνας. 

σπούδασε στήν έξαετή φοίτησή του ατό ΠΟΥ
κύπριο Γυμνάσιο καί σόν δάσκαλος - Ποιδαγω
γός, πού εΙδικεύτηκε στό Παγκύπριο Διδασκα

λείο , όναλόμ8aνε " Ιδ ιαίτερα μαθήματα .. Υιό 
ένίσχυση κοί κατάρτιση μετεξεταστέων μαθη

τών τού Παγκ . Γυμνασίου - μΙ τ6 όζιμίωτό του 
- κaί προπαρασκευή μαθητών πού έπρόκειτο 

νά κάνουν έγγραφή στό Πaγκύπρισ Γυμνάσιο. 

Θυμούμα ι πώς ό μακαρίτης ό πατέρας μου 
κατά τό καλοκαίρι πού όποφοίτησα όπό τ6 Δη

μοτικ ό, όφοϋ έπρόκειτο νό κάμω έγγραφή στό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο , μΙ tστειλε aτόν κύριο 

Μιχάλη Υιό προπαρασκευή . Μού έδίδαξε τήν 
"Κύρου Άνάβαση" (Δαρείου καί Παρισότιδος 
γίγνοντα ι παίδες δύο .. . ) Μού έμεινε όξέχαστη 
ή έρμηνεία καί ή γλωσσική όνάλυση πού έμαθα 
στόν κύριο Μιχάλη . 

. Ο όείμνηστος Χατζηκώστας πού μάς δίδα
σκε στή Α' Γυμνασίου τ6 . Αρχ .. Ελληνικά -
τήν Κύρου Άνάβαση - μέ είχε πάντοτε βοηθό 
του! 

Κατά τό διάστημα τής έπταετούς ύπηρεσίας 

του σόν Διευθυντής τού διδιδασκάλου . Αρρε
ναγωγείου . Αγίου ' Ανδρονίκου έθεσε τ6 θε-
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μέλια τής πνευματικής άναγέννησης τής Κάτω 
Κυθραίας. 

Δεκάδες όπόφοιτοι τού Δημοτικού ένεγρά
φησαν στό Παγκύπριο Γυμνόσιο γιό γυμνασια

κές σπουδές καί στό Διδασκαλείο γιά μιό φό
λαγγα νεαρών δασκόλων, στήν Άγγλική Σχο

λή Νιούχαμ γιό τήν Κυβερνητική . Υπηρεσία 
καί τήν ' Ι διωτική . Εμπορική Σχολή Σαμουήλ 
γιά τή χορεία τών ίδιωτικών ύπαλλήλων καί 

ίδιωτικών έπιχειρήσεων. 

Δ ιευθύντρια τού διταξίου Παρθεναγωγείου 
. Αγίας Μαρίνας ήταν τότε ή όεΙμνηστη . Αρσα
κειάδα Εύανθία Μ . Ν ικολαίδου , μιά έξαφετική 

δασκάλα , όριστούχος όπόφοιτη τού . Ανωτέ

ρου Παρθεναγωγείου Φανερωμένης καί μέ 
ύποτροφία Πτυχιούχος τού' Αρσακείου . Αθη
νών . Αύτή μέ τόν όείμνηστο Μιχαήλ ' Ανδρόνι

κον άποτελούσε τό δίδυμο τής Πνευματικής 

καί Παιδευτικής' Ηγεσίας τής Κάτω ΚυθραΙας. 

Βρίσκονταν σέ στενή ουνεργασία πάνω οέ ζη
τήματα πού όφορούσαν τή λε ιτουργία τών 

σχολείων καί έκαμαν κοινά διαβήματα στή 
Σχολική . Εφορεία γιό τή συμπλήρωση τών 
όναγκών καί έλλείψεων γιό τήν εύρυθμη καί 

όποτελεσματική λειτουργία τών διδακτηρίων . 
Αύτή ή συνεργασία καί όλληλογνωριμία ε ίχε 

οάν όποτέλεσμα τήν ενωση μέ γόμο τών δυό 
έκπαιδευτικών (1920) πού όποτέλεσε τό μεγα
λύτερο κοινων ικό γεγονός τής χρονιάς aτή 
Κάτω Κυθραία . ' Από τόν γάμο τούτο γεννήθη

καν τέσσερις κόρες : Ή Χρυσόθεμη . πού πέ

θανε σέ μικρη ~λI Kί') , ή Κική' Ανδρονίκου . πού 
έργάζεται σόν ίδιαιτέρα γραμματέας τού 

Προέδρου τής Βουλης τών Άντιπροσώπων. ή 
. Ηρώ καί ή Νέλλη Βάσου Χ' , Θεοχάρη - δικη
γόρου πού εχε ι έγκατασταθεί στήν . Αγγλία , 

Καί οί τρείς όδελφές είναι όπόφοιτες τού 
Κλασοικού Τμήματος τού Παγκυπρίου 

Γυμνασίου . 

γ) ΤΑ Ε ΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ (χόμπuς) τού 
όείμνηοτοu ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝ ΙΚΟΥ . . Η λα

τρεία του , ό μαγνητικός πόλος πού έξασκούοε 

πάνω του όκαταμάχητη ελξη καί γοητεία ήταν 
τό κυνήγι' 

Δάσκαλός του, όπως καί όλων τών τότε κα

λών κυνηγών, στό κυνήγι τού λαγού καί τής 
πέρδικας . ό πρωτοκυνηγός Πετράκης τού 

Χατζηλούκα, κάτοικος μεγάλου διώροφου σπι
τιού, δ ίπλα aτόν όστυνομικό σταθμό στό 

Σεράγιο . 
. Εκεί όμως πού θαύμαζα τόν Κύριο Μιχάλη 

ήταν τό κυνήγι τών όρτυκιών. Κόθε Κυριακή . 
στήν κατάλληλη έποχή. έρχόντουσαν όπά τή 
Λευκωσία ΟΙ τρείς έρασιτέχνες κυνηγοί - ό Σό
λων Μιχαηλίδης καί Παντάκης - μαθηματικοί 
καί ό Διαγόρας Νικολαίδης, γυμναστής, στό 

(' 
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Παγκ. Γυμνάσιο κaί πήγαιναν μΙ τόν καν Μιχά
λη στίς Βαμθακοφυτείες Υιό όρτύκια .. Εγώ μα
θητής τότε στό Παγκ . Γυμνάσιο. φροντίζοντας 

τό ζωα aτό χωράφια τής μητέρας μου . παρακο

λουθούσα τούς τέσσερις κυνηγούς. Μου έκα
μνε έντύπωση πού μόλις σηκωνόταν τό όρτύκι 

(όπό τό σκυλιά πού προπορεύονταν) ό κος Μι

χάλης έριχνε πάντα πρώτος καΙ τό σκότωνε · 

ποτέ δέν όστοχοΟσε. 
. Ο άείμνηστος Σόλωνας χαριτολογώντας 

έλεγε : ' Εμείς σόν μαθηματικοί , ώσότοu σχη

ματίσουμε τό τρίγωνο κaί ύπολσγlσοuμε τήν 

ύποτείνοuσα καί σημαδέψουμε μάς προλαμ
βάνει πόντα ό κος ' Ανδρόνικος! Κι ' Ιτσl έρχό 

μαστε πάντα δεύτεροΙ. 

Μιό όλλη εΙδική κα Ι πολύ εύχόριστη όσχολία 
του στΙς έλεύθερες ώρες του ήταν ή περιποίη

ση τού πλούσιου όνθώνα του στό ώραίο νεό 

κτιστο σπίτι τού περβολιού του, π(σω όπό τό 

σπίτι του . 
. Αλλό τίς πιό πολλές έλεύθερες ώρες του 

τίς θυσίαζε aτή μελέτη . Διόβαζε λογοτεχνικό 
βιβλία τής Νεοελληνικής καί Παγκόσμιας λο

γοτεχνίας, μό πρό παντός παιδαγωγικό βιβλία 
καΙ έκπαιδευτικό περιοδικό. ω Ηθελε νό είναι 

πολύ καλά ένημερωμένος στ ίς έξελΙξεις της 
Παιδαγωγικής καί τής ψυχολογίας . Ε{χε σχη

ματίσει μιό πλούσια βιβλιοθήκη . 

δ) Ο Κος ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΣΑΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΤΗΣ . 
. Ο νέος ' Εκπαιδευτικός Νόμος τού 1923 τόν 
Βρίσκει διευθυντή στό πολυδιδόσκαλο ' Αρρε

ναγωγείο Καϊμακλlου , όπου όφήνει άριστες 

έντυπώσεις γιό τό ήθος , τήν έΡΥατικότητα καΙ 
τή συμπεριφορό του. Στή συνέχεια μετατίθε

ται (1927-28) στή μεγόλη κωμόπολη τοΟ Μόρ
φου . Στό τέλος τού σχολικού έτους προσλαμ
βόνεται όπό τό ΓραφεΊο Παιδείας σαν έπιθεω

ρητής τών Δημ. Σχολείων (1928) ϋστερα όπό 
συμπλήρωση δεκαέξη χρόνων εύδόκιμη ύπη

ρεσία aτό Δημοτικό Σχολεία . 
Στη νέα του θέση έχει όδηγητή , συμπαρα

στάτη καί συνοδοιπόρο τό πρώτα χρόνια τόν 

όείμνηaτo Στυλιανό' Αθανασιόδη . 

Άνοίγεται τώρα στάδιο λαμπρό Υιό τόν έν

θουσιώδη καΙ άοκνο δάσκαλο. 
Πρώτα όπ ' δλα έπιδίδεται μέ θέρμη καί ζηλο 

aτή καλλιτέρευση τών . Αγγλικών του . Σταθε

ροποιεί τΙς βάσεις , πού πήρε στό Παγκύπριο 

Γυμνάσιο καί μέ τό λεξικό καΙ τούς Έλλη
νοαγγλικούς καί . Αγγλοελληνικούς διαλό 

γους καί τούς 'Ιδιωματισμούς βελτιώνει τό 

' Αγγλικό του, τό όποία θΔ βρίσκονται στή κα

θημερινή χρήση μέ τίς έκθέσεις πού θό ύπο
βάλλει aτό Γραφείο Παιδείας γιό τΙς έπιθεω

ρήσεις του καΙ μέ τίς συνεντεύξεις καΙ συνδια

λέξεις του μέ τό Διευθυντή τής Παιδείας . 
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, Επιπρόσθετα εlναl ύποχρεωμένος νό μελε
τά καί νά παρακολουθεί όπό Παιδαγωγικό βι

βλία καΙ έκπαιδευτικό περιοδ ικό τΙς έξελίξεις 

τής Γενικής Διδακτικής καί τίς σύγχρονες Με

θόδους Διδασκαλlας γιό νό είναι καλό ένημε~ 
ρωμένος μέ τό Προγρόμματα καΙ τό Σχέδια 

. Εργασίας καί τίς ένδοοχολικές καΙ έξωσχολι

κές Δραστηριότητες γιό νό μπορεί νό όξιολο
γεί σωστό τό δόσκαλο πού έπιθεωρεί καΙ νά 

ύποδεικνύει τρόπους καΙ μεθόδους γιό περαι
τέρω βελτΙωση τών συνθηκών τής Σχολικής 

Ζωής καΙ τήν έπΙτευξη πιό Ικανοποιητικών 
όποτελεσμότων καί τήν έπlδΙωξη πιό ψηλών 
στόχων στήν Στοιχειώδη' ΕκπαΙδευση. 
Κατά τό 1925 ή Κύπρος μετατρέπεται άπό 

Βρεπανική Κτήση σέ "Βρεπανική Άποικία .. 
δηλαδή όναπόσπαστο Τμήμα τής Βρεπανικής 

Αύτοκρατορίας. . ΑρχΙζουν νό έφαρμόζονται 
Προγράμματα άποικιακής άναmύξεως aτή 

ΠαιδεΙα , στή Γεωργία , aτή Κτηνοτροφία , τό 
. Εμπόρ ιο καΙ τή ΒιομηχανΙα κα ί τή 

Συγκοινωνία . 
Τά προγρόμματα γιά τήν όνάmυξη τής Παι

δείας μπαίνουν σέ έφαρμογή όπό τή δεκαετΙα 

τού 30, όταν Διευθυντής τή~ ΠαιδεΙας τοποθε
τήθηκε ό Mr. Cullcll . ' Αρχίζουν διάφορα σεμι
νόρια καΙ θερινά ' Επιμορφωτικά Μαθήματα : 

Γιά τή διδασκαλία τών ' Αγγλικών στίς δύο τε
λευταίες τάξεις τών Δημ . Σχολείων . Γιά τή δι

δασκαλία τών . Αγγλικών γιό έφήβους (E\'ell ing 
Classes). Γιό τή διδασκαλία τής Γυμναστικής 
καί . Αθλσπαιδιών στά Δημοτικό . 

Τίθεται σέ έφαρμογή τό Σχέδιο Μετεκπαι
δεύσεως τών δασκάλων στό . Ηνωμένο ΒασΙ
λειο καΙ τό Σχέδιο' Υποτροφιών γιό εΙδίκευση 

στή Τέχνη , στή Μουσική , aτή Ψυχολογία, aτή 

Δ ιοίκηση τών Σχολείων καί στή Γενική Διδακτι
κή , στήν . Επιστήμη καΙ ' Οργάνωση τών Σχολι

κών Κήπων . 

'Ιδρύεται τό ΔΙΔΑΣΚΜΙΚΟΝ ΚΟΛΛΕΓ10Ν 
Μόρφου , καί ή Γεωργική ω Επαυλις Μόρφου . 

'Όταν Διευθυντής τής ΠαιδεΙας όναλαμβό

νει ό ΔΡ . Σλό'ίτ (πού ύπηρξε ό πρώτος Διευθυν

τής τού ΔιδασκαλικΟύ Κολλεγlου) σόν ' Επι
θεωρητής τών Δημοτικών Σχολε ίων τών Γενι

κών καί ΕΙδικών Μαθημάτων προσλαμβόνον

ται μόνον Δόσκαλοι μέ ΕΙδική Μετεκπαίδευση 
(Χ . Παπαχαραλόμπους, . Ανδρέας Χριστοδου 

λίδης: Παπαξενοφώντος, Σωτήρης Μιχαηλί
δης , Στέλιος Συκαλλ lδης, 'Αντρέας Παπαδό

τος, Λεωνίδας Κούλλης, Κώστας 'Ιωαννίδης, 

Θεόδοτος Κάνθος, Πανίκκος Γεωργίου , Μαυ
ροκορδάτος, Χατζηγεωργίου , Κουρτελλόρης, 

Καραγιώργης ' Ανδρέας Κούρος καΙ άλλοι. 
Κτίζονται καινούργια Σχολικό κτΙρια στίς πό

λεις και στήν " Υπαιθρο, έφοδιόζονται μέ 
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ΜιχαΙΙλ . Ανδρόνικος ' Εmθιωρητl\ς 

σύγχρονα . EnOmIKd μέσα καί . Εργαλεία. πο

λυγράφους καί όλλα . . Ο θεσμός τών Θερινών 
. Επιμορφωτικών Μαθημάτων έπεκτείνετσι 

καί μονιμοποιείται ' Ολοένα κοι περισσότεροι 

δασκάλοι τ6 παρακολουθούν γιό έπιμόρψωση 
καί όνaνέωση ... Ενας . Εκπαιδευτικός . Οργα
σμός παρατηρείται στίς δεκαετ!ες τού 40 και 
50 . . Η 'Εκπα ιδευτική καί Πολιτιστική στάθμη 

aτή Κύπρο όνέρχεται όλοένα ένώ στήν . Ελλά
δα . πού στενάζει κάτω ότ'ια τή φασιστική κατο

χή καί κατατρύχεται όπό τ6 Συμμοριτοπόλε 
μο, παραμένει στάσιμη . 

' Ο κος ' Ανδρόνικος - όπως και σί άλλοι 

. Επιθεωρητές πού δέν είχαν μετεκποΙδεuοη
παρακολουθεί μέ ένδιaφέρο τίς διάφορες σει

ρές τών έπιμορφωτικών μαθημάτων και διαλέ
ξεων , καί συμμετέχει στήν όργάνωσή τους 

όταν γίνονται στή Λευκωσία (Σχολεία . Ελε
νείου , . Αγ. . Αντωνίου. . Αγίου . Ανδρέα . 

Λυκαβητού) . 

Δείγμα τής μεΥάλης έφεσης Υιά μάθηση καί 
ένημέρωση τού κ .. Ανδρονίκου όποτελεί τό 
όκόλουθο γεγονός . 

Τό καλοκαlρι τού 1948 (αν δέν κάνω λάθος 
στή χρονολογία) τό ΓραφεΤο Παιδείας είχε 
μετακαλέσει όπό τήν . Αγγλία τόν διάσημο κα
θηγητή τών Παιδαγωγικών καί της Ψυχολο-
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γίας ΚΟ Joselin γιά νό δώσει μιά οειρά διαλέ
ξεων γιό ενα μήνα, στό πλαίσια των Θερινών 
. Επιμορφωτικών Μαθημάτων, μέ βάση τίς 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ Δ ΙΑΦΟΡΕΣ . 
. Ο τότε Διευθυντής τής Παιδείας Dr. Σλάϊτ. 

πού ήταν κι ' aύτός διακεκριμένος ψυχολόγος, 
κινητοποίησε τό προσωπικό γιά τή ν όργάνωση 
τών διαλέξεων στήν . Απεήτειο Σχολή τού 
. Αγρού. Κλήθηκαν καΙ οΙ δασκάλο ι πού θό τίς 

παρακολουθούσαν . Μαζί μ ' αύτούς καί ό 

ύποφαινόμενος. 
ΜΙ πλησιάζει τότε ό . Αείμνηστος' Ανδρόνι

κος - πού ήταν μυΡωτικός κουμπάρος μου - καί 
μοΟ λέει: Κουμπάρε, σέ παρακαλω , νό παρακο

λουθήσεις μέ προσοχή αύτές τίς δ ιαλέξεις . νά 
κρατείς πλήρεις σημειώσεις καί νά τίς κατα

γράφεις τή νύκτα σέ ξεχωριστό τετράδιο γιά 

μένα . 
.. Ετοι προμηθεύτηκα ένα μεγάλο τετράδιο 

τών έκατόν σελίδων καί κατάγραφα μέ πολλές 

λεmομέρε ιες τίς είOl)γήσε lς καί τίς μεθόδους 
δ ιδασκαλίας στή Στοιχειώδη . ΕκπαΙδευση μΙ 
βάση τίς «ότομικές διαφορές .. καί τό χάρισα 
γιό ένημέρωση στόν κο . Ανδρόνικο . 

οι ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ τού κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ. 

Κατά τά πρώτα χρόνια ταξίδευε. όπως καί ολοι 
οί έπιθεωρητές πρό τού 30. μέ δλογο. Οί δυσ
κολίες ήταν τεράστιες .. Ο κάθε έπιθεωρητής 
ήταν ύποχρεωμένος νό περιοδεύσει καί νά 

έπισκεφθεί τά σχολεία μιας όριομένης έκ τών 
προτέρων περιοχής. σέ καθορισμένο χρόνο. 

σύμφωνα μέ πρόγραμμα πού καταρτίζετο στό 

Γραφείο Παιδείας. Οί δυσκολίες ήταν κάποτε 
όνυπέρβλητες στό όρεινά χωριά κατά τή χει

μερινή περίοδο. 
. Η θυγατέρα τοΟ κ . . Ανδρόνικου Κική μού 

διηγήθηκε τό όκόλουθο περιστατικό : 
Σέ μιά περιοδεία του στά χωριά της Πόφου 

όφού έπιθεώρησε όλόκληρη τή μέρα ενα με

γάλο σχολείο διανυκτέρευσε στό χωριό . 
Ήταν Χειμώνας κι ' ό καιρός βροχερός . Τήν 

έπόμενη μέρα , σύμφωνα μέ τό πρόγραμμά 

του , έπρεπε νά έ πιοκεφθεί ενα μικρό χωριό 
εξη μίλια μακρυά . Σηκώθηκε πολύ πρωί. σέλ

λωσε τή φοράδα του καί ξεκίνησε . ΣτΙς κορφές 

τού Τροόδους ήταν μαζεμένα μαύρα σύννε
φα· ό δρόμος χαλικοστρωμένος περνούσε όπό 

τήν κοίτη ένός πλατιού παταμού. Λίγο πιό πέ
ρα όπό τόν ποταμό. πόνω σέ ϋψωμα , ήταν τό 

χωριό πού πήγαινε νά έπισκεφθεί. 
Στό μεταξύ αστραψε καί βρόντηοε στό βου

νό κι ' όρχισε πέρα , ψηλά. κατακλυσμιαία βρο

χή. 'Όταν έφτασε στό ποταμό , πού δέν είχε 
γιοφύρι , βρέθηκε μπροστά στό θολό νερό τού 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

χειμάρρου . υ Εμεινε σκεφτικός. Πεντακόσια 

μέτρα πιό πέρα τ6 χωριό . Περlμενε Υιό λίγο - ή 

στάθμη τού νερού όνέ6αινε όλοένα . Χλι· 

μίντρισε ή φοράδα ταυ . Καί όρμησε στό νερό . 
Τ6 άλογα ξέρουν καλό κολύμπι. Ό καβαλλό

ρης στερεώθηκε γερό aτή σέλλα καί στίς σκό
λες τών ποδιών σφίΥγοντάς τες aτή κοιλιά τού 
όλόγου - άρπαξε μΙ τ6 χέρια σφικτό τή χαΙτη 

χαλαρώνοντας τ6 χαλινό. Μουρμουρίζοντας 

κάποια προσευχή άφέθηκε στήν ίκaνότητα 
τού όλόγοu, πού κολυμπώντας διάβηκε τόν 

ποταμό, κ ι ' έφτασε μΙ κόπο στήν όπέναντι όχ

θη. Σέ λΙγο βρtOκόταν aτό σχολείο τού 

χωριού .. . 
- Θά μού μείνε ι όξέχaστη αύτή ή έπικίνδυνη 
περιπέτεια , συμπλήρωσε διηγούμενός την ό 

άείμνηστος . Ανδρόνικος, γιατί κινδύνευσα νό 

παρασυρθώ όπα τ6 όρμητικά νερό τού 
ποταμού . 

Η Α"ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κου ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
ατήν ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Μπαίνοντας στήν αίθουσα τού σχολείου έρι
χνε μιά γρήγορη καί έρευνητική ματιά aτά παι
διό , έβλεπε τή πρώτη τους αντίδραση - αν ση
κώνονταν όρθιο ι η καθόντουσαν άδιάφοροι -
όσφραινόταν τήν εύρυθμία της τόξεως καί τήν 
καθαριότητα τών παιδιων καί της αίθουσας. 
πλησίαζε στήν έδρα καί χαιρετούσε τόν δά

σκαλο καί τόν παρακαλούσε νό συνεχίσει τήν 

διδασκαλία του . Ζύγιζε τήν προσωπικότητα 

καί τή διδακτική Ικανότητα τού δασκάλου. Με
τρούσε τή προπαρασκευή καί όξιολογούοε τή 

μέθοδο πού χρησιμοποιούσε . Βαθμολογούσε 

τό μέτρο τής προσοχης. τής όνταποκρίσεως 

καί τής συμμετοχής τών παιδιών στό μάθημα . 
Μ Εβλεπε τόν τρόπο πού έργάζονταν τό παι

διό στίς .. Σιωπηρές Έργασίες» καί έμπαινε 
στό «τόνο τού σχολείου ». 

Βγαlνουν τά παιδιά στό διάλειμμα . . Επιθεω
ρητής καΙ δάσκαλος συνέχιζαν τήν έργασία 

τους στήν τάξη . Ό έπιθεωρητής έβλεπε τό 

Μητρώο καΙ r:.λεvxε τό πιστοποιητικά γεννή
σεως. Ν Εβλεπε τ6 ώρολόγιο πρόγραμμα καΙ τά 

«Σχέδια 'Εργασίας». Συζητούσαν τΙς έλλεΙ

ψε ις σέ όργανα καί έποπτικό μέσα . Τίς σχέσεις 

καΙ τή συνεργασία Δασκάλου - Μουκτόρη καΙ 
Χωριτικής , Αρχής καί Κο ινότητας. Βγαίναν γιό 

λlΥα λεmό aτή βερόντα, στήν αύλή καΙ στό 
Σχολ ι κό Κήπο δν ύπήρχε. Τό όξυδερκές μόTl 
τού . Ανδρόνικου σημείωνε την καθαριότητα 
τής αύλής, τή ουμπεριφορό καΙ τΙς όοχολlες 

τών παιδιών στό διόλειμμα καί την έμφάνιση 
του Σχ. Κήπου. 

Τέλε ιωνε τό διόλειμμα. Ξανάμπαιναν στήν 
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αϊθουσα διδασκαλίας . ' Ο . Ανδρόνικος τώρα 
σέ δράση . - Εδινε σιωπηρή έργασία στίς μικρό
τερες τάξεις καΙ άναλάμβανε την έξέταση καί 

τή διδαοκαλία στίς δυό όνώτερες τάξεις μΙ 

περισσότερη εμφαση στά Μαθηματικά καί 
στήν . Ορθογραφία . ΜΙ τή πείρα του σάν δά

σκαλος καί τή πρόοθετη έμπειρία του σόν έπι
θεωρητής , ήταν σέ θέση, μέ τήν άνταπόκριση 
καί τή συμμετοχή τους στό μάθημα , νά άξιολο

γήσει σωστά τήν έργατικότητα, τή μεθοδικό
τητα . τόν ζηλο καί γενικό τήν προσωπικότητα 
τού δασκάλου πού έπιθεωρούσε . 

Παράδιδε στή συνέχεια τήν τάξη στόν δά 
σκαλο νά συνεχίσει τή δουλειά του σύμφωνα 

μέ τό πρόγραμμα καί αύτός , καθισμένος στήν 
εδρα παρακολουθούσε , κρατούσε σημειώσεις 
στό δικό του βιβλίο , έριχνε μιά ματιά στό ' Ετή
σια Σχέδια ' Εγασίας . 

Στή μεσημβρινή διακοπή γευματίζανε καΙ 
πηγαίνανε στό καφενειο νά Ιδούν τόν μουκτά

ρη καί τούς χωριανούς γιό νά συζητήσουν τά 
προβλήματα καί τίς όνόγκες τού Σχολείου , 

.. Αν έπρόκειτο νά διανυκτερεύσει ατό χωριό 
ή έπιθεώρηση τού σχολείου συνεχιζόταν καί 
τ6 άπόγευμα . 

Τά όποτελέσματα της έπιθεωρήσεως μΙ τίς 
σχετικές παρατηρήσεις καί είσηγήσεις κατα
γράφονταν στό Βιβλίο τών 'Επιθεωρήσεων 
πού βρΙσκονταν στό 'Αρχεία τού Σχολείου. 

. Ο όείμνηστος . Ανδρόνικος ήταν αύστηρός 
στίς έπιθεωρήσεις καί κρίσεις του, άλλά ποτέ 
αδικος στίς έκθέσεις του . . Ηταν όπαιτητικός, 
έπιζητούσε τήν έξύψωση τού πνευματικού 

έπιπέδου τών παιδιών. έπ εδίωκε μέ πάθος καΙ 
έπιμονή τήν εύρυθμη λειτουργία τού σχο· 

λείου καί έκαμνε τίς κατάλληλες είσηγήσεις 
καΙ παρατηρήσεις μέσα στά πλαίσια τών ε ίδι

κών συνθηκών κάθε σχολείου . Κατανοούσε 

τΙς δυσκολίες , τίς όντιξοότητες καί εϋρισκε τή 
ρίζα μιός μειωμένης όπόδοσης . - Ελεγε τά σύ 
κα σύκα καΙ τή σκόφη σκάφη . Ν Αν έβλεπε ξε

χαρβαλωμένη τήν πειθαρχία σέ κάποιο σχο

λείο δέν δίσταζε νό τήν έπισημόνει στό δόσκα

λο καΙ νό ύποδείξει τή σωστή μέθοδο στήν 

όντιμετώπιση τού πραβλήματος καί νό ένθaρ

ρύνει τό δόσκαλο στή πρασnόθειό του ν ' όπο

καταστήσει τήν πε ιθαρχία καΙ νό έπ ιτύχει πιό 
ψηλούς σrόxoυς .• Ηταν όχι μόνο έπόmης -
κριτής Κ Ι έκτιμητής τού έργου τού δασκάλου , 

όλλό καΙ συμπαραaτότης . εΙσηγητής aτή 

προσπάθεια γιό τη βελτίωση τών σχολικών δε

δομένων καί την έπίτευξη πιό θετικών όποτε· 
λεομότων .• Ηταν ένας φίλος - σύμβουλος τού 
δασκάλου . Γι ' αύτό έκτιμότο όπό όλους τούς 

συναδέλφους του καΙ τούς Ιθύνοντες τού 
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Γραφείου Παιδείας, καΙ όλον ιόν διδασκαλι
κόν κόσμον . 

Ήταν ένας έπιθεωρητής πού έθεσε τή 
σφραγΙδα του στό . Εκπαιδευτικό Χρονικό ατή 
Στοιχειώδη ' Εκπαίδευση. 

· Αφuπηρέτησε όπό τή Δημόσιο . Υπηρεσία 
τό 1952 
ε) Ο ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑ
ΚΤιΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ .. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ... 
Μόλις αφυπηρέτησε ό κος ' Ανδρόνικος προσ

ελήφθη όπό τόν Διευθυντή τής καθημερινής 

έφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ κον Δ. Σταυρινίδην 

aτό συντακτικό προσωπικό τής έφημερίδας . 
' Η ΕΛΕΥΘΕΡίΑ ήταν ή έγκυρότερη , ή σοβα

ρότερη, πού ακολουθούσε τούς πιό σωστούς 
έθνικούς προσανατολισμούς, μέ τή μαγαλύτε

ρη κυκλοφορία ήμερήσια ΠΡωϊνή έφημερίδα . 
Τό κύρια όρθρο τού ' Αρχισυντόκτοu κοu Κατ

ζηνικολόου μέ όδιάσειστη έπιχειρηματολσγία 
διόγραφαν τήν πιό όρθή πολιτική γραμμή γιό 
τόν ' Εθνικόν ' Αγώνα . Πρώτη ή .. ΕΛΕΥΘΕΡίΑ .. 
σέ κύριο όρθρο της όποκάλεσε τόν Ραούφ 

Ντενκτάς «Κακό Δαίμονα .. τής Κύπρου . 
· Ο ' Ανδρόνικος βρήκε αύτό πού ποθούσε . 

Σόν έξαιρετικός κάτοχος τής καθαρεύουσας , 

στήν όποΙα γράφονταν τότε όλα τ6 όρθρα , οΙ 
όνταποκρΙσε ις, οΙ 6νακοινώσεις, ή κοινωνική 
ζωή καΙ οΙ διαφημΙσεις, όνόλαβε σόν διορθω

τής των «κειμένων» πρΙν όπό την τελική έκτύ

πωση καΙ κυκλοφορΙα της έφημερίδας. Σόν 
γνωστης της' Αγγλικής γλώσσας όναλόμβανε 

τΙς μεταφρόσεις εΙδικών όρθρων τού Βρεπα

νικού Τύπου καΙ τηλεγραφημότων πού όναφέ

ρονταν σέ Κυπριακό θέματα, γιό όναδημο

σΙευση στήν " . ΕλευθερΙα ... 
• Ωρες όλόκληρες, καθισμένος μπροστό στό 

γραφείο του , έργαζόταν ώς όργό τή νύκτα . . Η 
ευσυνειδησία του κατόστρεψε μέρα μέ τή μέ

ρα μήνα μέ τό μήνα, χρόνο μέ τό χρόνο τήν 
ύγεία του . - Επαθε ύπερκόπωση . . Ασχολείτο 
καΙ μέ τήν σύνταξη τών "Λακωνικών.· καί έγρα

φε όρθρα έκπαιδευτικού περιεχομέου . 

· Η δεκαετία τού 50 (πού έργαζόταν στήν 
.. ' ΕλευθερΙα» ό κ . . Ανδρόνικος 1952-61) εΙναι 
συμπυκνωμένη μέ έξαιρετικό κι όνεπανόλη
ma . Εθνικό γεγονότα : . ΑρχΙζει μέ τό ίστορικό 
. Ενωτικό Δημοψήφισμα τού Γενόρη τού 50 καΙ 
προχωρεί aτό θρυλικό " Επος τού 1955-59 πού 
ή . Εθνική . Οργόνωση των ΚυπρΙων ' Αγωνι

στών (Ε.ο.Κ . Α) όναλαμβόνει μέ τήν Πολιτική 

Δραστηριότητα τού . Εθνόρχη Μακαρίου καΙ 
τή Στρατιωτική' Ηγεσία τού Γρίβα-Διγενή τήν 

όποτlναξη τού ζυγού τής Βρεπανικης 
. Αποικ ιοκρατΙας . 

ΕΙναι μιό περΙοδος γεμότη πατριωτικές 
έξόρσε ις καΙ θρυλικό γεγονότα πού σημόδε-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ψαν καΙ προδιόγραψαν τή πορεια τού σύγχρο
νου Κυπριακού Έλληνισμού. 'Όλοι στΙς 

έπόλξεις . 
' Ο Τύπος - ήμερήσιος καί έβδομαδιαίος μέ 

πρωτοπόρα τήν .. Ελευθερία .. Ιντόσοεται στόν 
όγωνα γιό τή δικαίωση καΙ τήν Έθνική Άπο
κατόσταση . ' Ο . Ανδρόνικος βρίσκεται στό 
«στο ιχείο » του . 

Μέ τή πέννα του έμπνέει, καθοδηγεί. φρονι
ματΙζε ι ... ΕΙναι προσηλωμένος σταθερό στό 
. Εθνικό' Ι δανικό καΙ μέ κανένα τρόπο δέν ξε
φεύγει όπό τό πιστεύω του καΙ τούς ίδ εολογι
κούς στόχους του . . Αγωνίζεται όρθός στήν 
έπαλξη καΙ ένισχύει μέ τή γραφίδα του τόν 
' Εθνικό ' Αγωνα . 

. Υποχρεωθηκε νό έγκαταλείψει τό σπΙτι του 
στή Κυθραία καΙ νά έγκατασταθεί μόνιμα στή 

ΛευκωσΙα , μέ όλη τήν οlκογένειό του , κατόπιν 
όνυποχώρητης έπιμονής τής συζύγου του 

ΕύανθΙας πού ήθελε νό παρακολουθεί όπό 
κοντό τίς θυγατέρες της . πού σπούδαζαν στό 
Παγκ , Γυμνόσιο . -

. Από τίς όρχές τού 61 ή ύγεία του εΙχε κλο
νισθεί όνεπανόρθωτα . ΕΙχε προσβληθεί όπό 
ϊκτερο πού 6φειλόταν σέ πάθηση τής χοληδό
χου καί ύπεβλήθη σέ σχετική έγχείρηση στό 

Γενικό Νοσοκομείο ΛευκωσΙας .. Αργό
τερα όμως παρουσιόσθηκαν πόνοι στή σπον
δυλική στήλη. Κι ' όμως έξακολουθοΟσε νό 
προσέρχεται στό γραφεία τής,, ' ΕλευθερΙας" 
καί νό έργόζετα ι μπροστά aτό τραπέζι του .. Ο 
θόνατος τόν βρήκε όρθιο πόνω στήν έπαλξη 
(11 Δεκέμβρη 1961). Κατ όπαίτηση τού όδερ
φού του Γιαννακ6 μεταφέρθηκε ή σορός του 

aτή Κυθραlα καΙ τοποθετήθηκε Οίήν έκκλησία 
της ' Αγίας Μαρίνας όπου ψόληκε ή νεκρώσι
μη όκολουθΙα .. Η κηδεία του έγινε πάνδημη . 

Παρευρέθηκαν ύπόλληλοι τσύ . Υπουργείου 
Παιδείας, έκπαιδευτικοί, τ6 προσωπικό τής 
. Ελευθερίας πού κατέθεσαν στεφάνους κι 
έξεφώνησαν έπικηδε ίους. Στεφόνους κατέθε
σαν καί τό Σχσλεία Κυθραίας καί Περιχώρων , 
' Οργανώσεις καί Σωματεία . . Ετάφη είς τό Κοι
μητήριο Κυθραίας ( ' Αγ. Γεωργίου) . 

Τήν 22α τού Γενόρη 1976 πέθανε καί ή μελα
νημονσύσα σύζυγός του , όείμνηστη Εύανθία 

Μ . ΆνδρονΙκου (τ6 γένος Νικολαίδη) , πού 
ήταν καΙ αυτή μιό έξαιρετική φυσιογνωμία τών 
Γραμμότων καί ένας Πνευματικός όνθρωπος 
τής Κυθραίας . Έτόφη στό Νέο Κοιμητήριο 

ΛευκωσΙας. ' Ο βόρβαρος . Απίλας στόθηκε 
έμπ6διο aτή μεταθανότιο ~νωση των δυό έξαι

ρετικών Πνευματικών Ανθρώπων . 

ΓΕΩΡΓ10Σ Α. ΚΟΡΕΛΛΗΣ 
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