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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

'Ή ΚΥΘΡΑΙΑ" 

Στα μέσα του περασμένου αιώνα τα 

πολλά προβλι'Ίματα που υπnρχαν στπν Οθω

μανικn Αυτοκρατορία ανάγκασαν τον Σουλ

τάνο να παράσχει κάποιες στοιχειώδεις ελευ

θερίες στους Χριστιανούς υπnκοους του, 

Έτσι και στα χωριό τπς Κύπρου οι κάτοικοι 

άρχισαν να οργανώνουν καλύτερα τπ ζωn 

τους, να κτίζουν σχολεία για τπ μόρφωσπ 

των παιδιών τους και να ιδρύουν τους πρώ

τους τους Συλλόγους και Αναγνωστnρια. Η 

Πολιτειακn μεταβολι'Ί που συντελέσrπκε λίγο 

αργότερα, στα 1878, με τnν αντικατόστασn 
τnς Τουρκικnς Διοίκnσnς από τους Άγγλους 

αποικιοκράτες, βοnθnσε κατά κάποιο τρόπο 

στnν αρχικn βελτίωσn τnς αγροτικnς και κοι

νοτικnς ζωnς του τόπου. Σnμαντικό προς 

τούτο ρόλο διεδραμότισαν και τα διάφορα 

αναγνωστnρια που δnμιουργnθnκαν στα 

χωριό που είχαν επίσnς και ως στόχο τnν 

άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου του λαού. 

Στnν Κυθραία τnν περίοδο avτn επαναδρα

στnριοποιnθnκε το Αναγνωστnριο 'Ή Κυ

θραία "που ρπως φαίνεται είχε λειτουργnσει 

και λίγα χρόνια προnγουμένως αλλά για 

άγνωστους λόγους είχε διακόψει τnν λειτουρ

γία. Διαβάζουμε σχετικό στnν "Φωνn τnς Κύ

πρου" nμερομnνίας 4/16.7.1886 ανταπόκρι

σn από τnν Κυθραία που είχε γραφεί δυο 

nμέρες προnγουμένως: ''τnν 28 εκπνεύσα
ντος ενεκαινιόσθn εν Κυθραία το ανασυστα

θέν αναγνωστι'φιον'' n Κυθραία "υπό τnν 

προεδρίατου Κ.Ι. Παυλίδου απαγγείλαντος 

συνοπτικnν μεν αλλά περιεκτικωτάτnν προσ

λαλιόν δι nς εξnρε τα καλό τα εκ τοιούτου 

είδους καταστnμότων απορρέοντα. Ο λόγος 

του Κ. Παυλίδου έχει ως εξnς: "Φιλομαθείς 

κύριοι, ω πόσον χαίρω και αγάλλομαι βλέ

πων ενταύθα σnμερον τους προσφιλείς κα

τοίκους, κλnρικούς και λαϊκούς , τnς ωραίας 

Κυθραίας συνπγμένους οίτινες υπnκοντες 

εις το αίσθnμα τnς φιλοπατρίας, εις το αί

σθnμα τnς φιλομουσίας και φιλομαθείας, 

έδραμον ενταύθα ως n διψώσα έλαφος 

προς τnν πnγnν χάριν τnς ιδρύσεως του 

ιερού τούτου καθιδρύματος του αναγνωστn

ρίου n 'Κυθραία", που ο προορισμός αφορά 
τnν πνευματικn και nθικnν ανόπτυξιν τnς φιλ

τότnς νεολαίας και απόσnς τnς κοινωνίας. Ο 

νυν ευτελι'Ίς ούτος οικισμός, το ευώδες εν

διαίτnμα ομοεθνών, ομοθρnσκων, ομοφρο

νούντων και συνεργαζομένων υπέρ του πλn

σίον εταίρων θέλει αναδειχθεί σε πολύ 

σεπτόν μέγαρον, όπου θα εδρεύει n αρετn, 
όπου θα ακτινοβολεί πανταχόθεν n ευσέβεια, 
n δικαιοσύνn, n φιλομάθεια, n φιλοπατρία 
και n προς τον πλnσίον αγόπn. Όπου n οκνn
ρία, όπου τα χαμαίζnλα πόθn, δεν θα ευρί

σκουν χώραν και όπου ο οινόφλυξ και χαρτο

παίκτnς θα λακτίζεται ανnλεώς. Φιλόμουσοι 

κύριοι, γέροντες, άνδρες νεανίσκοι, εισέλθετε 

προθύμως εις τον ζείδωρον και ευώδn τού

τον κnπον του ιερού καθιδρύματος, φυτεύ

σατε κόρπnμα δένδρα, ποτίσατε ευώδn 

όνθn και καλλιεργnσατε αυτό χάριν εαυτών, 

χάριν των απογόνων σας, δρέψατε τους 

αγλαούς αυτούς καρπούς, αναγιγνώσκετε 

τος nμεδαπός και αλλοδαπόύς εφnμερίδας, 

τα περιοδικό συγγρόματα, αναδιφnσατε τος 

αθανάτους βίβλους των προγόνων μας, με

λετnσατε αδnφάγως τους ιερός δέλτους τnς 

πίστεως τος δέλτους τnς ιστορίας, τnς γεω

γραφίας, τnς οικονομίας. Εργάσθnτε αόκνως 

εις μεταφράσεις ξένων γλωσσών, εις ανα

γνώσματα, εις συνΊ"όξεις ομιλιών και εν γένει 

εις πάνυ λογικόν, φυσικόν και nθικόν ποίnμα. 

Mn φεισθnτε χρυσίου απέναντι τόσων αγα
θών, πνευματικών και nθικών, τα οποία σας 

προπαρασκευάζει, φιλότιμοι ομογενείς δια 




