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Εκκλησία Αγίου Ανδρονίκου στην Kuθρta που οι Τούρκοι 

την έχουν κάμει τζαμί. 

Κεφαλό6ρuσος Κuθρέας όπως έχει στερέψει προηγουμένως. Με την πρόσφατη 

πολυομβρία ανέλαβε πάλι την απόδοσή του. 
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ελευθερη κυθρεα 
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ΔHMOJIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Η Κυθρέα με το φιλοπρόοδο πνεύμα 

που επικρατούσε ανόμεσα στους κατοίκους 

τπς, με το θαυμόσιο φυσικό τnς περιβόλλο 

δεν μπορούσε να υστερr'Ίσει και στα γρόμ

ματα και γενικό στnν πνευματικr'Ί καλλιέργεια 

που αποτελεί τr'Ίν κρnπίδα του πολιτισμού και 

τnς προόδου σε κόθε χρονικr'Ί περίοδο τnς 

ζωr'Ίς και τnς δρόσnς του ανθρώπου. Η με

ταγενέστερn κοινωνία τnς Κυθρέας συνεχί

ζουσα τnν παρόδοσn και αγόπn στα γρόμ

ματα το απέδειξε, με τον πιο έμπρακτο 

τρόπο. με τnν ίδρυσn του περιφερειακού γυ

μνασίου Κυθρέας το 1969, από τις πρώτες 
κωμοπόλεις τnς Κύπρου στnν ίδρυσn γυμνα

σίων στr'Ίν ύπαιθρο. 

Γι' αυτό και στnν περίοδο τnς Τουρκο

κρατίας, όταν στα τελευταία τnς χρόνια δό

θnκαν μερικές ελευθερίες και έπαυσε πια n 
βαριό και καταθλιπτικr'Ί πίεσn στn διοίκnσn 

του βόρβαρου κατακτnτr'Ί όρχισαν να ιδρύο

νται σχολεία στπν Κυθρέα όπως και σ' όλn 

τnν Κύπρο. Βρέθnκαν όξιοι και ικανοί δόσκα

λοι που συγκέντρωναν με δικn τους πρωτο

βουλία τα παιδιό στα σπίτια τους, είτε σε 

όλλα ιδιωτικό κτίρια, με μοναδικό γνώμονα 

να τους μόθουν τα ελλnνικό γρόμματα. 

Κοντό σ' αυτrΊ τnν ιδιωτικn πρωτοβου

λία για μόθnσn, βρέθnκαν προοδευτικοί κοι

νοτικοί παρόγοντες που ενδιαφέρθnκαν για 

ίδρυσn κοινοτικών σχολείων που θα λειτουρ-

γούν επί οργανωμένnς και προγραμματισμέ-

Από Χριστόδουλο Πέτσα 

νnς βόσεως, έτσι που να προσφέρουν στα 

ελλnνόπουλα πλουσιότερn ελλnνικn πνευμα

τικr'Ί τροφr'Ί και να σφυρnλατnθούν χαρακτr'Ί

ρες με τα όφθαστα ελλnνοχριστιανικό ιδεώ

δn τnς φυλr'Ίς μας. 

Το 1868, με πρωτοβουλία παραγόντων 
και εκκλnσιαστικών επιτροπών, κτίστnκαν 

στnν Κυθρέα τα ακόλουθα σχολεία: Το σχο

λείο του Αγίου Ανδρονίκου στnν αυλrl τnς 

ομώwμπς εκκλnσίας, το παρθεναγωγείο τnς 

Αγίας Μαρίνας επίσnς στnν αυλrl τnς ομώ

νυμnς εκκλnσίας, το σχολείο τnς Παναγίας 

τnς Χαρδακιώτισσας σε εκτεταμένο χώρο 

πολύ κοντό στnν εκκλnσία, το σχολείο τnς 

Αγίας Άννας συνεχόμενο με τnν ομώνυμn εκ

κλnσία, που λειτουργούσε σαν παρθεναγω

γείο και το σχολείο τnς Χρυσίδας στnν πλα

τεία τnς εκκλnσίας του Τιμίου Σταυρού, που 

λειτουργούσε μεικτό μ' ένα δόσκαλο. 

Η κωμόπολn τnς Κυθρέας nταν αρκε

τό εκτεταμένn με απόστασn 4 μιλίων και 

έπρεπε να κτισθούν τα πιο πόνω ενοριακό 

σχολεία για να διευκολύνεται n όνετn φοίτn
σn των μαθnτών και για αποφυγn κόθε τα

λαιπωρίας και κινδύνου των μαθnτών, ιδίως 

τnν εποχn του χειμώνα. 

Στο σχολείο του Αγίου Ανδρονίκου οι 

πρώτοι δόσκαλοι που δίδαξαν nταν ο εκ Κυ

θρέας Μιχαrlλ Χριστοφίδnς, αδελφός του 

Χριστόδουλου Σεβέρn, του γενόρχn των σn-
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μερινών Σεβέρnδων τnς Λευκωσίας. Ο Χρι

στοφίδnς είχε φθάσει το 1868 από τn Σμύρνn 
όπου είχε σπουδάσει και ανέλαβε καθr'Ίκοντα 

δασκάλου στο αρτισύστατο τότε σχολείο του 

Αγίου Ανδρονίκου. Δεύτερος δάσκαλος στο 

σχολείο τούτο ανέλαβε ο Γεώργιος Μιχαnλί

δnς από τα Καμπιό, και παρέμεινε μέχρι το 

1878, έτος που ανέλαβαν τn διοίκnσn τnς Κύ
πρου οι Άγγλοι. 

Στο Παρθεναγωγείο τnς Αγίας Μαρί

νας οι πρώτες δασκάλες που δίδαξαν r'Ίταν n 
Πολυξένn Παπαζαχαρίου και δεύτερn n Δέ
σποινα Χ" Λούκα και οι δυο τους από τnν Κυ

θρέα, και r'Ίταν απόφοιτοι του Παρθεναγω

γείου Φανερωμένnς. Στο σχολείο τnς 

Χαρδακιώτισσας ο πρώτος που δίδαξε r'Ίταν 

ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από τnν 

Κων/πολn, που παρέμεινε από το 1868 μέχρι 
ΤΟ 1878. 

Το σχολείο του Αγίου Ανδρονίκου Κυ

θρέας που άρχισε τn λειτουργία από το έτος 

1868 λειτούργnσε μέχρι τn δεκαετία του 1920 
μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο σαν αρρενα

γωγείο με 2 δασκάλους. Τότε γεννr'Ίθnκε 

θέμα ανέγερσnς νέου σχολικού κτιρίου που 

να συγκεντρώσει όλα τα αγόρια των κάτω 

ενοριών Αγίας Μαρίνας, Αγίου Ανδρονίκου, 

Αγίου Γεωργίου από δε τn Χρυσίδα, τn Συρ

κανιό και τn Χαρδακιώτισσα τα αγόρια μόνο 

των τάξεων Γ', Δ', Ε', Στ'. 

Με τούτn τn συγκέντρωσn των αγο

ριών να δnμιουργnθεί αρρεναγωγείο πρώ

τnς τάξεως με 4 δασκάλους όπως r'Ίταν τότε 
κατατεταγμένοι οι δάσκαλοι σε 4 τάξεις. Α' 
f150, Β' f125, Γ' f108, Δ' f85,. Με τn συγκέ
ντρωσn τούτn των αγοριών σ' ένα νέο σχο

λείο, τα υπόλοιπα παιδιά θα έμεναν στα ενο

ριακό σχολεία και θα λειτουργούσαν 

διδιδόσκαλα παρθεναγωγεία Αγίας Μαρίνας 

και Χαρδακιώτισσας και μονοδιδόσκαλα μει

κτό Συρκανιάς και Χρυσίδας. 
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Τέτοια r'Ίταν n πρότασn του Γραφείου 

Παιδείας με διευθυντr'Ί τον αιδεσιμότατο 

Canon Newham που από το 1923 είχε πάρει 
π1 διοίκnσn και τον έλεγχο των δnμοτικών 

σχολείων n Κυβέρνnσn σε αντικατόστασn 

των χωριτικών επιτροπών στα χωριά και σχο

λικών εφορειών στις πόλεις. Τnν πρότασn 

τούτn μελέτnσαν σε σύσκεψn το Δnμοτικό 

Συμβούλιο Κυθρέας με Δr'Ίμαρχο τον Κυριά

κο Λεμονοφίδn, οι εκκλnσιαστικοί επίτροποι 

και οι χωριτικές αρχές όλων των ενορΙών τnς 

Κυθρέας και συμφώνnσαν μ' αυτr'Ί. 

Ένα τέτοιο αρρεναγωγείο για να μπο

ρέσει να συγκεντρώσει όλα τα αγόρια των 

ενοριών τnς Κυθρέας έπρεπε να κτισθεί σε 

μια θέσn που να απέχει σε ίσn απόστασn 

από τn Συρκανιό και τn Χρυσίδα έτσι που να 

μοιράζεται n απόστασn και να διευκολύνει 

τα αγόρια όλων των ενοριών ιδίως Συρκα

νιός, Χαρδακιώτισσας και Χρυσίδας. Η Χρυ

σίδα αποτελούσε ξεχωριστό χωριό με αυτο

τελές σχολείο με ένα δάσκαλο από τα παλιά 

χρόνια. Με τnν ίδρυσn όμως του Δnμαρχείου 

Κυθρέας το 1915 ενσωματώθnκε στο Δr'Ίμο 
Κυθρέας εξαιτίας τnς συνένωσnς των σπι

τιών με τnν Κυθρέα. 

Για τούτο το σκοπό προτάθnκαν δυο 

τοποθεσίες, μια στnν περιοχr'Ί τnς Αγίας Μα

ρίνας, ένα κτr'Ίμα 5 περίπου σκάλες που 

ανr'Ίκε στους αδελφούς Αντώνn και Χ" Δnμr'Ί

τρn Φραγκούδn. Βρισκόταν απέναντι τnς χα

ραr'Ίς τnς νομr'Ίς νερού Κεφαλοβρύσου 

'Έμr'Ίρ". Η δεύτερn τοποθεσία ''τούμπα" βρι

σκόταν σε ύψωμα και r'Ίταν εκτεταμένο 

βουνό και ανr'Ίκε στο Χαράλαμπο Αιμιλιανίδn 

που προθυμοποιr'Ίθnκε να το παραχωρr'Ίσει 

δωρεάν με τον όρο να διορίζεται παιδονό

μος στο υπό ανέγερσn σχολείο διό βίου. 

Οι κάτοικοι τnς Κυθρέας διχάσθnκαν 

σχετικό με τnν εκλογr'Ί του χώρου ανέγερσnς, 

γιατί οι κάτοικοι των 4 κάτω ενοριών Χρυσί-



δας, Αγίας Μαρίνας, Αγίου Ανδρονίκου και 

Αγίου Γεωργίου προτιμούσαντnν πρώτn τοπο

θεσία γιατί βόλευε τους μαθnτές τους, ενώ οι 

κότοικοι των πόνω ενοριών Χαρδακιώτισσας 

και Συρκανιός προτιμούσαν τn δεύτερn τοπο

θεσία, γιατί βρισκόταν ακριβώς στο μέσο τnς 

απόστασnς Συρκανιός Χρυσίδας. 

Στn διένεξn τούτπ των αντιμαχομένων 

μερίδων τnς Κυθρέας βρέθnκε ένας πλού

σιος γαιοκτnμονας από τn Συρκανιό ο Αβρα

όμ Χ" Βραχίμnς που προθυμοποιnθnκε ν' 

αγορόσει το κτnμα των αδελφών Φραγκού

δn και έτσι παρέμεινε μόνο n δεύτερn τοπο
θεσία που θα κτιζόταν οριστικό πια το νέο 

σχολικό κτίριο. Αργότερα, όταν όρχισε να κτί

ζεται το νέο σχολικό κτίριο στnν τοποθεσία 

τnς Τούμπας το χωρόφι τούτο το πούλnσε ο 

Χ" Βραχίμnς στον Ανδρέα Παυλίδn που έκτι

σε αργότερα το σπίτι τnς κόρnς του. 

Το Δnμοτικό Συμβούλιο τnς Κυθρέας 

που nταν παρόλλnλα και Εφορεία των σχο

λείων κοινοποίnσε με επιστολn του στο διευ

θυντn Γραφείου Παιδείας Κύπρου τnν τελικn 

απόφασn να κτισθεί το νέο σχολικό κτίριο 

στnν τοποθεσία τnς "Τούμπας". Ο αιδεσιμό

τατος τότε Canon Newham επισκέφθnκε τnν 
τοποθεσία και βρnκε το μέρος ιδεώδες και 

συνεχόρπκε όλους εκείνους που συνέτειναν 

στn λιlψn τnς απόφασnς. 

Ο τόπος πέραν από το πλεονέκτnμα 

τnς ίσnς απόστασnς που είχε ανόμεσα στο 

βόρειο και το νότιο όκρο τnς Κυθρέας πα

ρουσίαζε μια πανοραμικn θέα με πλούσια 

καλαισθnτικn όψn που δεν μπορούσε καμιό 

όλλn να τnν ξεπερόσει. Ξαπλώνονταν απ' 

εκεί πόνω οι κότω ενορίες τnς Κυθρέας χω

μένες στο πρόσινο. Πιο πέρα διόκρινες το 

διόπλατο κόμπο με τα γειτονικό τnς Κυθρέ

ας χωριό και διόκρινες καθαρό τnν κατα

πρόσινn λωρίδα του τρεξιμιού νερού του Κε

φαλόβρυσου που έφθανε μέχρι το 
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Παλαίκυθρο και το Έξω Μετόχι. 

Μετό τnν οριστικοποίπσn τnς θέσnς 

που θα κτιζόταν το καινούριο σχολικό κτίριο 

εκπονούνται τα σχέδια του από το Γραφείο 

Παιδείας και στέλλονται στο δnμαρχο για 

αναζnτnσn προσφορών. Τα σχέδια τα χαρα

κτnριζαν τα προπύλαια που μαζί με το τρι

γωνικό αέτωμα και τις κολώνες που το στnρι

ξαν έδιδαν επιβλnτικn όψn στο όλο 

οικοδόμnμα όπως είναι ταιριαστό σ' ένα τέ

τοιο τέμενος των Μουσών. 

Μέσα σε τακτn προθεσμία υποβλιlθn

καν προσφορές στο Γραφείο Παιδείας σύμ

φωνα με τα σχέδια και τους τεχνικούς όρους. 

Απ' όλες προτιμnθnκε ο εργολόβος Γιόγκος 

Χρυσιδιώτnς, ύστερα από σύστασn τnς σχο

λικnς επιτροπnς σαν επιδέξιος εργολόβος 

και ειλικρινnς στnν εκτέλεσn και χρnσιμο

ποίnσn στο ακέραιο όλων των υλικών που 

προδιαγρόφονταν στους τεχνικούς όρους 

τnς εργολαβίας. Καταχωρnθnκε με τnν εγ

γύπσn τnς αδελφnς του Σωτnρας που nταν 

παντρεμένn με το Σοφόκλn Αγκαθιώτn και 

εγκατεστnμένn στnν Κυθρέα για f:2.500. 

Ο εργολάβος Γιόγκος Χρυσιδιώτπς, 

αδελφός του Γεώργιου Κυριακού διόσnμου 

τότε ξυλογλύπτn και μετέπειτα γιατρού και 

δnμόρχου Κυθρέας, αποδείχθnκε όξιος τnς 

σύστασnς του, γιατί παρουσίασε το όλο οι

κοδόμnμα όπως σχεδιόστnκε από τον αρχι

τέκτονα και κτίστnκε από τους καλύτερους 

τεχνίτες τnς εποχnς του και χρnσιμοποιnθπ

καν υλικό τnς καλύτερnς ποιότnτας. Ήταν 

αλnθινό αριστούργnμα, πραγματικό στολίδι 

τnς ξακουστnς κωμόπολnς τnς Κυθρέας. 

Η εργασία του εκτιμnθnκε ιδιαίτερα 

από το Γραφείο Παιδείας γι' αυτό μετό τnν 

αποπερότωσn του κτιρίου του ανέθεσε στn 

συνέχεια όλλnν εργολαβία σχολικού κτιρίου, 

εκείνn του Μαραθοβούνου που nταν παρά-
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μοιο με τούτο τr1ς Κυθρέας αλλα μικροτερο 

σε χωρπτικότnτα. 

Το κτίριο περιλάμβανε στnν πρόσοψn 

αέτωμα με πλατειά βεράντα που n στέγn 
τnς στnριζόταν πάνω σε 26 κολώνες. Η βε
ράντα προεκτεινόταν ανατολικό και δυτικό 

του κτιρίου. Εσωτερικό το κτίριο περιλάμβανε 

4 αίθουσες διδασκαλίας αρκετό ευρύχωρες 
για να στεγάσει όλα τα αγόρια των ανωτέ

ρων τάξεων (Γ' + Δ', Ε' + Στ')όλnς τnς Κυθρέ
ας και καταστεί σχολείο πρώτnς τάξεως 

όπως προοριζόταν. Ανάμεσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας υπnρχε ευρύχωρος nλιακός 

που κατέλnγε στο βάθος στn βόρεια πλευρό 

σε μικρn αίθουσα που χρnσιμοποιόταν για 

διευθυντι'φιο. 

Το αέτωμα και όλες οι κολώνες (10 
στnν πρόσοψn και ανό 8 στnν ανατολικn και 
δυτικn πλευρό του κτιρίου) καθώς και τα πα

ρόθυρα στις αίθουσες nταν καμωμένα με 

πελεκnτn πουρόπετρα που έβγαινε τότε από 

τα λατομεία τnς Αγίας Παρασκευnς ( σnμερι
νn περιοχn ξενοδοχείου Hilton, στn Λευκω
σία). Οι υπόλοιποι εσωτερικοί τοίχοι r'παν κα

μωμένοι από σκλnρn επιτόπια πέτρα που 

έβγαινε από τn γειτονικn περιοχn "Λακκοβού

ναρα" ανατολικό και δυτικό του σχολικού κτι

ρίου, σε μικρn σχετικό απόστασπ. Το πάτωμα 

στις τρεις βεράντες και στον εσωτερικό nλια

κό nταν καμωμένο με χρωματιστό μωσαϊκό 

μαρμαρόκια, τα καλύτερα τnς εποχnς εκεί

νnς, ενώ το πάτωμα στις 4 αίθουσες διδα
σκαλίας και στο διευθυντnριο nταν καμωμέ

νο με σου π δικό ξύλο ( σβέτσικο όπως το 
έλεγαν οι ξυλουργοί τnς Κύπρου) που nταν 

το πιο ανθεκτικό ξύλο τnς τότε εποχnς. 

Η στέγn nταν καμωμένn με μουκόπα 

σε τρία χωρίσματα με κατόλλnλn απόκλισn 

και στnριζόταν σε ξύλινες κεντρικές και πλό

γιες δοκούς επίσnς από ξύλο σουnδικό. Από 

πάνω σκεπαζόταν με ευρωπαϊκό (γαλλικό) 
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κεραμίδι. Εσωτερικό καλυπτόταν με παβόνι 

με σανίδια επίσnς σουnδικό. Γύρω τριγύρω 

τnς βερόντας όλο το κτίριο φωτιζότανμε 12 
παρόθυρα με φυλλαράκια αμερικάνικα και 

εσωτερικό με τετρόφυλλα τζιαμλίκκια. Πρ6-

σθετο παρόμοιο παράθυρο στο βόρειο 

τοίχο φώτιζε και τnν αίθουσα του διευθυντn

ρίου. Η εξώπορτα.ι'Jταν κλειστn με κκεπαπέ

δες, δίφυλλn σε μεγάλο μέγεθος και στο άνω 

μέρος με εκτεταμένο φεγγίτn που έδιδε αρ

κετό φως στον εσωτερικό nλιακό. Πέραν του 

φωτισμού τούτου υπnρχαν και 5 διπλές εσω
τερικές θύρες που επικοινωνούσαν πλιακός 

και αίθουσες διδασκαλίας και διευθυντnριο. 

Όλων οι διαστόσεις nταν ανόλογες με το 

απέραντο μέγεθος του κτιρίου. Ευρύχωρα 

καθώς nταν όλα επέτρεπαν πλούσιο φωτι

σμό και αερισμό εσωτερικό. Οι δυτικές αί

θουσες διδασκαλίας χωρίζονταν με διό

φραγμα που άνοιγε στις σχολικές γιορτές 

και μπορούσαν να χωρέσουν πολύ κόσμο. 

Όταν κτίστnκε το σχολείο, στο βόθος 

του λόφου στnν νότια και ανατολικn πλευρό 

υπnρχαν ευκάλυπτοι και παπουτσοσυκιές. Τα 

δένδρα τούτα φυτεμένα χαμnλό δεν δn

μιουργούσαν κανένα εμπόδιο στπν ανέγερ

σn του σχολικού κτιρίου. Γι' αυτό αφέθnκαν 

στον τόπο τους να περιβάλλουν το λόφο και 

το σχολικό κτίριο και να το στολίζουν με τnν 

πρασινόδα. τnν ομορφιά και τn μεγαλοπρέ

πειό τους. 

Το 1935 όμως n σχολικn επιτροπn για 
πλnρέστερn ασφόλεια των παιδιών απεφά

σισε να κτίσει περιτοίχισμα στn νότια και ανα

τολικn πλευρό του σχολείου. Το περιτοίχισμα 

θ'-1 όρχιζε από το βάθος του λόφου και θα 

έφθανε μέχρι το ύψος τnς αυλrlς, έπρεπε 

λοιπόν να εκριζωθούν όλα τα δένδρα που 

εμπόδιζαν το κτίσιμο. Το περιτοίχισμα όταν 

έφθασε στο ύψος τnς αυλrlς τοποθετnθn

καν σιδερένια κάγκελα για αποφυγn οποιου-



δnποτε ατυχnματος. 

Έχει αναφερθεί προπγουμένως πως ο 

εργολάβος Γιάγκος Χρυσιδιώτπς χρnσψο

ποfnσε τnν πείρα και τις γνcιJσεις του για να 

κάνει μια πετυχnμένn δουλειά στnν ανέγερ

σn του σχολικού κτιρίου. Παρόλλnλα όμως 

διάλεξε και τους πιο έμπειρους επιδέξιους 

και ευσυνείδnτους τεχνίτες που παρουσία

σαν εργασία κομψn και καλλιτεχνικn και 

πολύ ανθεκτικn στο πέρασμα του χρόνου. 

Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 1927-28 
που λειτούργnσε το σχολείο μέχρι τnν απο

φράδα εκείνn μέρα τπς 14nς Αυγούστου 

1974, nμέρα τnς β' εισβολrlς του Απίλα στnν 
Κύπρο που έθεσε υπό τnν μπότα του αδίστα

κτου Ασιότn τnν πανεύμορφn κωμόπολn 

μας. Κυθρέα. Σ' όλο αυτό το διόστnμα δεν 

έχουν αvτικατασταθεi τίποτε από τα πρω

ταρχικό υλικό που οι ευσυνείδnτοι και επιδέ

ξιοι τεχνίτες και εργάτες ανοικοδόμnσον ένα 

έργο που θα στέκεται ακέραιο σrο πέρασμα 

των αιώνων για να δίδει μαθr'ψατα ευμορ

φιός και κάλλους σε κάθε νεώτερn γενιά και 

παραδείγματα cuσυναδnσίας και πιοτnς: 

εκτέλεσnς του καθnκοντος. 

τέτοιοι μόσrορες και εργάτες που δού

λεψαν στnν ανέγεροn του Δnμοηκού /'φρε-· 

ναγωγείου Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας r'noν: 

Κτίσrες;: Ττοφαρnς και Αντωνnς από 

τnν Άσσια. Οι πρc.υτομcΊστορες αδελφοί από 

το Καϊμακλί Κώστας και ΓΕΙ;ψγιος ΧαριλΜ. Ο 

Αθανόσnς Χ" Νικόλα Ψαράς, από τn Βώνn, ο 

Αι\έξnς Ιορδόνου από τn Χρυσfδα, ο Κωστnς 

ΚαλλrΊ από τnν Κυθρέο. Ο Τnλέμαχος, ο Σάβ

βας και ο Koύvroupoς και οι τρεις απ() τον 

Άγιο Επίκτnτο. Ο Σταύρος Νπσιώτnς απ6 τπ 

Νnσου σκάλισε τα κεφαλοκόλωνα με σr1μα 

το δικέφαλο αετό. Ήταν και αυτός συνε:ργό

τnς του ξυλογλύπτn Γεώργιου Κυριακού από 

τnν Κυθρέα και σκάλισαν μαζί το ξυλόγλυ

πτο τέμπλος στο μοναστnρι του Μαχαιρά 
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που είναι πραγματικό αριστούργnμα τέχνnς 

που κινεί το θαυμασμό όλων των επισκεπτών. 

Εργάτες;: Σωτnρnς Πίτσιλος από τn 

Βώνn, ο Ζαχαρίας Κωστn Συντζιέρn από τn 

Χρυσίδα.ο ΜεμετσαλrΊς από το Μπέn Κιο

γιού, ο Κεμάλ Μουσταφά από τnν Επnχώ, ο 

Γιαννnς Πέντας, Μαρία Παύλου Χ" Φανούς, 

Παύλος Χ" Φανούς, Κωστnς Μόος, Μιχόλnς 

Ππασιός. Ανδρέας Πανταζnς, Ανδρέας Νικο

λάου Σκουφάς, όλοι από τnν Κυθρέα. 

Πελεκάνοι: Όλα τσ ξυλουργικά πορτο

παράθυρα, πατώματα, πσβόνια, διαφράγ

ματα τα ανέλαβε εργολαβικά ο πελεκάνος

ξυλέμπορος Πέτρος Χριστοδούλου από τn 

Λευκωσία. Τούτος διατnρούσε ξυλεμπορικό 

κατόστnμα κοντό στο παλιό Δnμαρχείο τnς 

Λευκωσίας και παράλλnλα είχε και εργαστn

ριο ξυλουργικών ειδών κοντό στον τότε σιδn

ροδρομικό σταθμό που βρισκόταν στο Βορρά 

λίγο έξω από τn Λευκωσία στnν περιοχn 

Ομορφίτας, Διατnρο(Jσε τακτικό προσωπικό 

και ανελάμβανε παρόμοιες ξυλουργικές ερ

γολαβίες. ΕργC:1στnκε για τnv κατασκευn των 

πιο πάνω ξυλουργικών του σχολείου με τους 

πελεκάνους Γεr.ίΊpγιο Παπά από τn Μια Μnλιά, 

Πρόδρομο Γεωρ'γιοu από τnv Παλουριώτισσα 

και Ανδρέα απότοΑγριδάκι. 

Ελοιοχρωμαηgτn,ς;; Όλα τα βαψίματα 

των ξυλουργικών ειδών τα ανέλαβε εργολα

Βικά ο Νικόλας Χαρ~κλείδnς, από το ΚαΊμακλί. 

Ο Νικόλας στnν περίοδο που κτιζόταν 

το σχολείο είχε αρραβωνιαατεί τn Χρυσταλ

λού ΣάΒΒα Ζαμπακίδn από τn Χρυσίδα. Είχε 

γνωρισθεί με τον εργολάβο Γιόγκα Χρυσιδιώ

τn σαν γείτονες που nταν και ο Γιάγκος του 

ανέθεσε εργολαΒικά όλα τα βαψίματα των 

ξυλουργικών του σχολείου ααν καλός και ει

λικρινr'Ίς τεχνίτnς που nταν. 

Στους τεχνίτες που εργάστnκαν για τnν 

ανοικοδόμnσn του σχολικού κτιρίου πρέπει 
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να προσθέσουμε και τον Προκόnn Λένα αnό 

τα Χανδριό, εnαρχία Λεμωού. Ο Λένας ι'παν 

αδελφότεχνος του nρωα τnς Ε.Ο.,<.Α. Στυλια

νού Λένα, nου έnεσε σε ενέδρα κοντό στο 

χωριό του nου είχαν στnσει ενόντια στις αγ

γλικές στρατιωτικές δυνόμεις. 

Ο Προκόnnς έκαμε τις σιδnροσυνδέ

σεις των θεμελίων του κτιρίου και όλων των 

δοκών γύρω στις βερόντες. Παρέμεινε μια 

εβδομόδα στnν Κυθρέα και βρnκε κατόλυμα 

στο σnfτι του Χαρόλαμnου Αιμιλιανίδn nου 

nταν ο nλnσιέστερος γείτονας του σχολείου. 

Έγινε κι εδώ nολύ καΜ δουλειό, γιατί ό·:αν 

αnοφασίσθnκε να κτισθεί το νέο κτίριο του 

σχολείου στο ύψωμα τnς 'Ί"ούμnας" nολλοί 

μεμψιμοιρούσαν nως δεν θα γίνονταν καλό 

θεμέλια στο βουνό με αποτέλεσμα να σχί

ζουν τοίχοι και στέγn και να δnμιουργnθέι 

καρκίνωμα στn ρόχn του φορολογούμενου 

κότοικου τnς Κυθρέας. Διεψεύσθnσαν όμως 

όλα και αnοφεύχθnκαν βλόβες και φορολο

γίες χόρις στα εnιδέξια χέρια τσJ Λένα nου 

έκαμαν τις σιδnροσυνδέσεις των θεμελίων. 

Ο Γιόννnς Λαός κτίστnς αnό τn Συρκα

νιό τnς Κυθρέας ανέλαβε ·,·ο σουβότισμα 

των εσωτερικών και εξωτε·.)ικών τοίχων. ο 

Λαός στnν εnοχn τούτn nου κτιζόταν το σχο

λείο είχε nόει για έξn μnνες στn Θεσσαλονί

κn για nαρακολούθnσn και ειδίκευσn στο 

σουβό nου nταν όγνωστος στnν Κύnρο. 

Ακριβώς στις αρχές του 1927 είχε επιστρέψει 
και το κτίσιμο του σχολείου είχε συμnλnρω

θεί. Άλλο nου δε'ν nθελε να επιδείξει τnν 

τέχνn του στnν Κύnρο και ανέλαβε εργολα

βία το σουβότισμα. Η εργασία διόρκεσε 6 
μnνες και είχε βοnθούς του τους κτίστες αnό 

τn Συρκrνιό Ματθαίο Γεωργίου και Τόκn Νι

κολόου. t-:ι εδώ nόλι γίνnκε εξαιρετικn δου

λειό αφ.i.J ο σουβός στους τοίχους για χρό

νια δεν παρουσίασε καμιό αλλοίωσn αnό 

τnν αρχικn τους όψn. Ο Λαός nταν ο nρώ-
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τος nου χρnσιμοnοίnσε το σουβό στnν 

Κύnρο. 

Ο Γιόννnς Λαός αναφέρουμε για χόρn 

γνωριμίας είναι ο nατέρας του σnμερινού 

χρυσοχού τnς Λευκωσίας Νίκου Ιωόννου nου 

διατnρεί χρυσοχοείο ακριβώς αντίκρυ τnς νό

τιας εισόδου των κεντρικών καταστnμότων 

τnς Τρόnεζας τnς Κύnρου στnν nόροδο nου 

ενώνει τnν οδό Ονασαγόρου με τnν οδό Λn

δρας (Μακρύδρομος). 

Τα μεροκόματα για μεν τους κτίστες, 

nελεκόνους και όλλους τεχνίτες nταν 2-21/2 
σελίνια για τους εργότες 12-15 γρόσια. (Η 
λίρα είχε 20 σελ. κόθε σελ. 9 γρόσια δnλ. n 
λίρα είχε 180 γρόσια). 

Οι σκλnρές nέτρες nου έβγαιναν 

κοντό στο σχολείο τις έβγαζαν οι εργότες 

Παύλος Χ" Φανούς, Κουλούμας και Κωνστα

ντnς Αθανασίου για 3 σελ. το κόρρο και τις 
κουβαλούσαν στον τόnο τnς οικοδομnς ο 

Δnμος Κωνστόντινου, Ανδρέας ΜαρουΜς 

και Σοφόκλnς Χ" Πέτρου για 21/2 σελίνια το 
κόρρο. 

Για να αντιλnφθούμε nόσο εξευτελιστι

κό nταν τα μεροκόματα αρκεί να αναφέρου

με όταν βραδύτερα κτίστnκε το περιτοίχισμα 

με το κιγκλίδωμα δόθnκε εργολαβικό στο Χα

ριλιl Ηρακλέους αnό το Καϊμακλί για f:100 με 
το νότιο τοίχο 30 μέτρα μnκος και 6 μέτρα 
ύψος και τον ανατολικό τοίχο μnκος 40 
μέτρα και ύψος 6 μέτρα και nόρ' όλn τnν 
έκτασn τους συμnεριλαμβανόνταν και το σι

δερένιο κιγκλίδωμα Ο κτίστnς nου έκτισε το 

περιτοίχισμα nταν ο Πέτρος Ελευθερίου αnό 

τnν Κυθρέα και nλnρωνόταν 2 σελ. τn μέρα. 
Οι εργότες nου το βοnθούσαν nταν ο Κώ

στας Μόος και Ανδρέας Πανταζnς με μερο

κόματο 12 γρόσια. 

Το νέο σχολικό κτίριο συμnλnρώθnκε κι 

όρχισε λειτουργία το σχολικό έτος 1927-28 με 



προσωπικό Μιχόλnς Ζανεπίδnς διευθυντnς 

Α' τόξεως, Ελευθέριος Γοργίδας Β', Γαβριnλ 

Ζόρκος Γ'. Χαρόλαμπος Χατζnδός Δ' τόξnς. 

Με τn μεταφορό του Αρρεναγωγείου 

Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας στο καινούργιο 

σχολικό κτίριο, το παλιό στnν αυΜ τnς εκκλn

σίας χρnσιμοποιnθnκε για τn λειτουργία νn

πιαγωγείου που όρχισε κι αυτό λειτουργία το 

ίδιο σχολικό έτος 1927-28 με πρώτn νnπιαγω
γό τnν Καλλιρόn από τn Μόρφου κι έμεινε 

μέχρι το σχολικό έτος 1933-34 συμπεριλαμ
βανομένου. οπότε σταμότnσε μετnν κατόρ

γnσn όλων των νnπιαγωγείων στnν Κύπρο 

από τnν αποικιακn κυβέρνnσn. 

Στnν ίδια χρονιό τnς λειτουργίας του 

νέου σχολικού κτιρίου 1927-28 παρόλλnλα 
κc;ηασκευόστnκαν και τα θρανία. Ήταν νέου 

τύπου διθέσια με γραφείο και 2 καθίσματα 
με ξύλο οξιός και δόθnκαν εργολαβικό στον 

ξυλουργό Γεώργιο Καρσουμό από τnν Κυ

θρέα για 80 τόσα προς σελ. 5 το καθένα. 
Αυτός πnρε και συνέταιρο τον Παναγιώτn 

Κανικλίδn από τnν Κυθρέα που επαγγέλλετο 

τότε το ξυλουργό. Βραδύτερον είχε μετανα

στεύσει στο εξωτερικό. Τους δυο εργολό

βους βοnθnσαν στnν κατασκευn ο Σόββας 

Σωτnρn από τn Βώνn, Πέτρος Κούλας από τn 

Χαρδακιώτισσα και Βόσος Σπανός από τnν 

Κυθρέα. Ήταν επείγουσα n εργολαβία και τέ
λειωσε σε 3 μnνες. 

Το επόμενο σχολικό έτος 1928-29 έμει
νε το ίδιο προσωπικό εκτός από το διευθυντn 

Μιχόλn Ζανεπίδn που αντικαταστόθnκε από 

τον Ιωόννn Πασικρότn, ένα διευθυντn με ιδιαί

τερα ενδιαφέροντα τnν καλυτέρευσn τωνκn

πων και γενικό τnνεπέκτασn του πρασίνου. 

Με τn λειτουργία του νέου σχολικού κτι

ρίου. ο σχολικός κnπος σχnματίσθnκε σε 

ιδιωτικό χωρόφι που βρισκόταν σε κόποια 

απόστασn από το σχολείο. Το χωρόφι τούτο 
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nταν περίπου 2 σκόλες και ανnκε στους 

αδελφούς Αντώνn και Χ" Δnμnτρn Φραγκού

δn και βρισκόταν στnν περιοχn Aγfou Ανδοο

νίκου αντίκρυ στο μύλο "Συρκόνο" και ε~οι
κιαζόταν για f4 το χρόνο. Στο χωρόφι τούτο ο 
σχολικός κnπος διατnρnθnκε για 3 μόνο χρό
νια. γιατί to χωρόφι περιnλθε στους γαμ
βρούς αντίστοιχα των πρώτων κατόχων. Χα

ρόλαμπο Χατζnδό και Χαρόλαμπο 

Γεωργιόδn που το nθελαν για δικn τους 

χρnσn. Σ' όλο τούτο το διόστnμα ο κnπος αρ

δευόταν από τnν "Τρύπα του Τρινόλn" χωρίς 

καμιό επιβόρυνσn. γιατί το κτnμα βρισκόταν 

στnν περιοχn που οι κότοχοι όλων των κτnμό

των είχαν δικαίωμα ελεύθερnς όρδευσnς. 

Με τα όνω δεδομένα ο σχολικός κnπος 

μεταφέρθnκε σε όλλο χωρόφι 2 περίπου 
σκόλες έξω από το περιτοίχισμα του νέου 

σχολείου. Ανnκε στον Αντώνn Δεσπότn και 

αγορόσθnκε για Ε10. Η όρδευσn γινόταν με 

διασωΜνωσn νερού από το μύλο "Γιατρό". Γί

νnκε ένας θαυμόσιος κnnος που συνέβαλε 

αξιόλογα στnν επέκτασn των καρποφόρων 

δένδρων σ' όλn τnν περιοχn τnς Κυθρέας και 

παρόλλnλα με τα σπορόφυτα δασικών δέν

δρων nου καλλιεργούσε συνέτεινε nολύ στο 

σχnματισμό του σχολικού δόσους όnως θα 

αναφέρουμε πιο κότω. Στο σχολικό έτος 

1938-39 με διευθυντn τον αείμνnστο Σταύρο 
Κυπραγόρα πnρε μόλιστα και Βραβείο, που 

nταν κόποιο αναμνnστικό αφιέρωμα. 

Από τον πρώτο χρόνο τnς λειτουργίας 

του σχολείου n σχολικn επιτροπn διόρισε παι
δονόμο το Χαρόλαμπο Αιμιλιανίδn (Σπετσό

ρn) με μισθό f1 το μnνα όπως nταν ο όρος 
που έβαλε στn συμφωνία για δωρεό παρα

χώρnσn τnς "Τούμπας" για τnν ανέγερσn του 

νέου κτιρίου. Ο Αιμιλιανίδnς εργόσθnκε από 

το 1927-1934 έτος του θανότου του, οπότε 
διορίσθnκε ο γιος του Κώστας με τον ίδιο 

μισθό. Ο Κώστας εργόσθnκε για 5-6 χρόνια 
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και παραιτι'ιθπκε εξαιτίας του χαμnλού μι

σθού που έπαιρνε. Εκτός από τnν παιδονο

μία είχe πρόσθετα καθι'ικοντα, να κτυπά τnν 

καμπάνα δυο φορές τnν nμέρα για συγκέ

ντρωσn των μαθnτών στο σχολείο, όπως 

ι'ιταν τότε n φοίτnσn πρωινι'ι και απογευματι
νι'ι. Ακόμn εβαρύνετο να περιποιείται το σχο

λικό κι'ιπο σ' όλο το χρόνο και στn διάρκεια 

των θερινών διακοπών. Σε αίτπσι'ι του για αύ

ξnσn των απολαβών, n απάντnσn ι'ιταν αρ

νnτικι'ι γι' αυτό παραιτι'ιθnκε. 

Στn θέσn του διορίσθnκε n Ελισάβετ 
Χρι'ιστου, κόρn του Μιχάλn Μιχαnλίδn Πρό

σφυγα με μισθό f:1.50σ. Εργάσθnκε μόνο για 

δυο χρόνια, γιατί εγκαταστάθnκε στnν Αυ

στραλία. Στn θέσn τnς διορίσθnκε n Θεοδο
σία Μαυρόκnμε μισθό f:2 το μnνα, που πα
ρέμεινε μέχρι τnν εισβολι'ι των Τούρκων στnν 

Κύπρο, με αυξnμένο πάντως μισθό. 

Με τnλειτουργία του σχολείου τnς "Τού

μπας" τα παιδιά των ακραίων ενοριών πέρα 

από τn μακρινι'ι απόστασn που διάνυαν κα

θnμερινά ι'ιταν και n παραμονι'ι τους στο 

σχολείο στn διάρκεια τnς διακοπι'ις 12-2 μ.μ. 
Έφερναν τα καλαθάκια τους με ψωμf, ελιές, 

χαλούμι, φρούτο και έτρωγαν το μεσnμέρι 

στnν ανατολικn βεράντα του σχολείου, εκτε

θειμένα στο κρύο και τn βροχι'ι. Σε πολύ ψυ

χρές και βροχερές μέρες οι δασκάλοι τους 

επέτρεπαν να κάθnνται στον εσωτερικό nλια

κό και τούτο γινόταν για να διατnρείται το 

σχολείο καθαρό. 

Δεν υπι'ιρχε νερό για πόσn και όλα τα 

παιδιά έπιναν από το παρακείμενο αυλάκι 

τnς νομι'ις Κεφαλοβρύσου '"τοπσιού". Για λίγο 

όμως χρονικό διάστnμα κι έγινε διασωλι'ινω

σn νερού στο σχολείο από το βερκί του 

μύλου "Γιατρού". Η διασωλι'ινωσn νερού για 

όλn τnν Κυθρέα από τnν πnγι'ι Κεφαλοβρύ

σου έγινε αργότερα το 1933. 
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Το Δnμοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας (τnς Τούμπας) άρχισε τn λειτουρ

γία του το σχολικό έτος 1927-28 με τέσσερις 
δασκάλους και συνέχισε τετραδιδάσκαλο 

μέχρι το σχολικό έτος 1944-45. Στn χρονιά 
τούτn κατόπιν εντολι'ις του Γ ραφείου Παι

δείας έγινε συγχώνευσn τούτου με το Παρθε

ναγωγείο Αγίας Μαρίνας γιατί είχε επικρατι'ι

σει n αντίλnψn τnς μεικτι'ις φοίτnσnς. 

Μάλιστα στο σχολικό κτίριο τnς Αγίας Μαρί

νας για εξοικονόμnσn αιθουσών διδασκαλίας 

φοιτούσαν αγόρια και κορίτσια των κάτω ενο

ριών τnς Α+Β' τάξnς. Στο δε σχολείο τnς Τού

μπας συγκεντρώθnκαν αγόρια και κορίτσια 

των υπόλοιπων τάξεων. Συγκροτι'ιθnκε έτσι 

ένα πενταδιδάσκαλο σχολείο με το ακόλουθο 

προσωπικό: 1) Για'ννnς Κύρκος, διευθυντι'ις 

2) Ευγένιος Ανδρόνικος 3) Χρίστος Λογγίνος 
4) Θεμιστοκλι'ις Κανικλίδnς 5) Αγγελικι'ι Νικο
λάου. 

Μετά τnν άνω συγχώνευσn των σχο

λείων τα αγόρια των τάξεων Γ'+Δ', Ε'+Στ' των 

ενοριών Συρκανιάς και Χαρδακιώτισσας 

εγκατέλειψαν το σχολείο τnς Τούμπας και 

ενώθnκαν με τα παιδιά των μικρών τάξεων κι 

έγινε ένα τριδιδόσκαλο σχολείο στn Χαρδα

κιώτισσα με το ακόλουθο προσωπικό: 1) Στυ
λιανός Στυλιανίδnς, διευθυντnς 2) Ερατώ Πα
παμιλτιόδου 3) Τιμοθέα Παντελr'Ί. 

Το Δnμοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου 

εξακολούθnσε να λειτουργεί πενταδιδάσκα

λο μέχρι τn σχολικn χρονιά 1950-51. Στn χρο
νιά τούτn αναβαθμίστnκε κι έγινε εξαδιδά

σκαλο σχολείο, Α' τάξεως όπως είχε 

καθιερωθεί να κατατάσσοσνται ΤΙJ σχολεία 

με έξn και περισσότερους δασκάλους (μονο

διδάσκαλα, διδιδόσκαλα, τριδιδάσκαλα Γ' 

τόξnς, τετραδιδάσκαλα, πενταδιδάσκαλα Β' 

και εξαδιδόσκαλα και πάνω I\ τάξnς). Στn 
χρονιά τούτn, είχε το ακόλουθο προσωπικό: 

1) Γαβριι'ιλ Καραπατάκnς, διευθυντι'ις 2) Ευ-



γένιος Ανδρόνικος 3) Χρίστος Λογγίνος 4) 
Θεμιστός Κανικλίδnς 5) Στέλλα Κολιού 6) 
Ήβn Χοιρομερίδου. 

Το σχολείο τnς Χαρδακιώτισσας με τnν 

πάροδο του χρόνου και τnν αύξnσn των παι

διών δεν μπορούσε πια το παλιό τούτο κτίριο 

που κτίσθnκε τον καιρό τnς τουρκοκρατίας 

να ικανοποιnσει τις ανάγκες τnς εποχnς. Έτσι 

το 196D-61 κτίσθnκε καινούργιο κτίριο στο 

βάθος τnς αυλιlς του παλιού κτιρίου. Μέχρι 

τnν ανακnρυξn τnς Δnμοκρατίας και στα 

πρώτα τnς έτn 1959-60, 60-61, 62-63 τnν δια
χείρισn των σχολείων είχε το Δnμοτικό Συμ

βούλιο που ενεργούσε και Επιτροπn των Σχο

λείων. 

Μετά τnν ανέγερσn του νέου σχολικού 

κτιρίου στn Χαρδακιώτισσα προέκυψε κά

ποια διαφορά μεταξύ τnς Δnμοκρατίας και 

του Δnμοτικού Συμβουλίου Κυθρέας. Το τε

λευταίο aρνείτο να κάμει τn σχολικn κατανο

μn εξόδων, γιατί n Κυβέρνnσn απαίτnσε να 
συμπεριλαμβάνεται τοκοχρεωλύσιο που χρω

στούσε n Κοινότnτα για τnν ανέγερσn του 
νέου σχολικού κτιρίου. Αρνείτο τέτοιο ποσό 

το Δnμοτικό Συμβούλιο γιατί nταν τnς ιδέας 

ότι όλο το κόστος θα επιβάρυναν τnν Κυβέρ

νnσn. Εξαιτίας τnς αντιπαράθεσnς τούτnς το 

Δnμοτικό Συμβούλιο λίγο ενδιαφέρον έδειχνε 

για τα προβλιlματα των σχολείων. 

Στο σχολικό έτος 1962-63 το Υπουργείο 
Παιδείας αναγκάσθnκε να διορίσει ξεχωρι

στn Σχολικn Εφορεία από το Δnμοτικό Συμ

βούλιο με Πρόεδρο το Σάββα Χριστίδn, 

Γραμματέα τον Παντελιl Στυλιανίδn, Αντιπρό

εδρο το Χρίστο Χ" Μοιραίο και μέλn τον Πα

ναγιώτn Κολιό, Παύλο Χριστοφορίδn και Γ ε

ώργιο Χειλά. Μέχρι τnν εισβολιl των Τούρκων 

στnν Κύπρο εναλλάσσονταν τα μέλn, αλλά ο 

Πρόεδρος παρέμεινε ο ίδιος. 

Η νεοσυσταθείσα Εφορεία επιλιlφθnκε 
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αμέσως των διαφόρων προβλnμα'των των 

σχολείων με πρωταρχικό τnν ανέγερσn νέων 

αποχωρnτnρίων στο Δnμοτικό Σχολείο Αγίου 

Ανδρονίκου γιατί τα παλιό βρίσκονταν σε 

πολύ προβλnματικn κατάστασn. Τnν ανέγερ

σn ανέλαβε κατόπιν προσφορών ο Τάκnς Κα

νικλίδnς κτίστnς από τnν Κυθρέα για 1:1000. 
Κόπnκε Β.Α του παλιού κτιρίου μέρος του 

βουνού με εκσκαφέα και ανnγέρθnκαν σύγ

χρονα αποχωρnτnρια με προοπτικn στn συ

νέχεια να κτιστούν 2 σχολικές αίθουσες που 
να εξυπnρετούν το εξαδιδόσκαλο σχολείο 

του Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας. 

Μέχρι το έτος 1965 τα παιδιά τnς Α'+Β' 
τάξεως στεγάζονταν σε δυο αίθουσες ιδιωτι

κών γειτονικών σπιτιών που n μια ανnκε στον 
Κώστα Αιμιλιανίδn και n όλλn στο Χρίστο 
Σάμμουτο που πλnρώνονταν f:4 το μnνα για 
κάθε αίθουσα. Ήταν πράγματι συνωστισμένο 

τα παιδιά εξαιτίας τnς στενότnτας του 

χώρου και nταν προβλnματικn n είσοδος και 
ε'ξοδος στα διαλείμματα. Σε μια επίσκεψn 

του Προέδρου τπς Εφορείας στις τάξεις τού

τες διαπιστώθnκε n ακαταλλnλότnς των και 
χωρίς αναβολιl βάλθnκε να κτιστούν το 1965 
δυο ξεχωριστές αίθουσες για στέγασn των 

δυο τάξεων. 

Εκπονnθnκαν τα σχέδια για δυο ισό

γειες αίθουσες με κλιμακοστάσιο και με προ

οπτικn να κτισθούν άνωθεν δυο παρόμοιες 

για να χρnσιμοποιnθούν n μια για αίθουσα 
οικοκυρικών και n άλλn των εποπτικών 

μέσων με μια μικρn αποθnκn δίπλα στο κλι

μακοστάσιο. Οι διαστάσεις των 4 αιθουσών 
θα είχαν μnκος 22 μέτρα, πλάτος 10 μέτρα, 
ύψος 7,5 μέτρα. 

Επειδn n έκτασn του χώρου που ανnκε 
στο σχολείο nταν περιορισμένn αναγκάσθn

κε n Εφορεία ν' αγοράσει από τον Κώστα Ατ
τάμπεn μια σκάλα χωραφιού και πλιlρωσε 

1:50. 
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Για ν' ανοίξει το βουνό τα Δnμόσια 

Έργα διέθεσαν ένα εκσκαφέα με οδnγό ένα 

Τούρκο από τn Μόρα nou r'παv τακτικός ερ
γότnς. Εργόστnκε ο εκσκαφέας 3-4 μέρες 
και ανοίχθnκε στο επίπεδο τnς υφιστόμενnς 

αυλιlς προς Β. του παλαιού κτιρίου αρκετός 

χώρος έτσι που να κτισθούν άνετα οι δυο αί

θουσες και να μείνει και ικανοποιnτικn αυλn 

για τα διαλείμματα. 

Κατόπιν προσφορών που υποβλι'Ίθn

καν καταχωρnθnκε n ανοικοδόμnnσ των δυο 
αιθουσών στον Σάββα Χρυσοστόμου από 

τnν Κυθρέα για το ποσό 5::2.800. Η αποπερό
τωσn τους κρότnσε 6 μι'Ίνες και εργόστnκαν 
οι κτίστες Γιόννnς Μυρόλλας και τ' αδέλφια 

του εργολόβου Τόκnς και Ανδρέας Χρυσο

στόμου f:9 εβδομαδιαίως. Οι εργάτες Ανδρέ
ας Ορφανίδnς, Δnμnτρnς και Κωνσταντίνος 

Νικολάου από τnν Κυθρέα με μισθό f:6 τnν 
εβδομάδα. 

Το 1972 επροχώρnσαν στnν ανέγερσn 
των δυο ανωγείων αιθουσών και κατόπιν 

προσφορών εγκρίθnκε n προσφορά των δυο 
συνεργαζομένων εργολάβων Γιωργαλλι'Ί Στυ

λιανού και Φώτn Κυριάκου από το Παλαίκυ

θρο για 5::4.710. Οι δυο εργολάβοι εργάζο
νταν κτίστες και εβοnθούνταν από τους 

κτίστες Πέτρο Κυριάκου, Σάββα Τρόντα, Σω

τnρπ Κυριάκου, Χριστοφn Θεοδούλου όλοι 

από το Παλαίκυθρο. Σιδερός δούλεψε ο Μι

χόλnς Παρλότας από τον Τρόχωνα. Οι κτί

στες και ο σιδερός πλπρώνονταν f:12 τnν 
εβδομάδα, οι δε εργάτες f:9 τn βδομό

δα.Χρειόσθnκε μια περίοδος 6 μnνών για να 
αποπερατωθεί n εργολαβία. Και στις δυο τε
λευταίες εργολαβίες γίνnκε πολύ καλιl δου

λειά, γιατί μέχρι τnν εισβολιl του 1974, που 
εγκαταλείψαμε τα αγαπnμένα μας δεν πα

ρουσίασαν και τούτα καμμιό ανωμαλία προς 

δόξα και τιμι'Ί d όσους εργόστnκαν και τα 

ανέδειξαν. θα στέκουν παλιό και νέα κτίρια 
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στο πέρασμα του χρόνου και θα συναγωνίζο

νται στnν ανθεκτικότnτα για να βγάλουν 

aσπροπρόσωπους τους εργολα'βοuς, ι uuι; 

ΤΕχνίτες και εργάτες που δούλεψαν στnν 
ανοικοδόμnσn τους. 

Μια πολύ καλn δουλειά είχε γίνει στn 

δεκαετία του 1940 με πρωτοβουλία του τότε 
διευθυντι'Ί του σχολείου αείμνnστου Σταύρου 

Κυπραγόρα. Όλα τα γύρω βουνό του σχολι

κού κτιρίου στο Β και στο ΒΑ μέρος φυτεύ

θnκαν με ακακίες και με ευκαλύπτους και 

αποτελέσθnκε ένα εκτεταμένο σχολικό 

δάσος πέραν από 100 σκόλες. Τα γυμνό επί 
αιώνες βουνό και κοιλάδες καλύφθnκαν με 

το πράσινο, στόλισαν με τnν ευμορφιό τους 

όλn τn γειτονικn του σχολείου περιοχn και άρ

χισαν ν' αποδίδουν τις τόσες ευεργερσίες, τn 

ξύλευσn τnν παρεμπόδισn τnς διόβρωσnς 

του εδάφους και των ορμnτικών χειμάρρων. 

Για σειρά χρόνια δούλεψαν δασκόλοι και μα

θnτές και έδωσαν παράδειγμα συλλογικnς 

προσπάθειας, συνένωσnς δυνάμεων για ανα

πτυξιακό κοινωνικό έργα. 

Ένα μέρος του σχολικού τούτου δά

σοιις πολύ κοντά στα σχολικό κτίρια και στn 

ΒΑ διεύθυνσn τούτων στn δεκαετία του 60 
σχnματίσθnκε εκτεταμένο σχολικό γι'Ίπεδο 

χάρις στις άοκνες προσπάθειες τnς Σχολικι'Ίς 

Εφορείας Κυθρέας και προπαντός του Προέ

δρου τnς κ.Σόββα Χριστίδn. Με εκσκαφείς 

έσκαψαν το δάσος σε 3 φάσεις στο διάστn
μα 4 χρόνων. Τα έξοδα καλύφθnκαν με ει

σφορές του Υπουργείου Παιδείας και τnς 

Σχολικnς Εφορείας. Όλα τα ανασκαφέντα χώ

ματα τοποθετnθnκαν στn νότια κοιλάδα και 

συνέτειναν πολύ στnν επέκτασn του γnπέ

δου. 

Ο τότε υπεύθυνος του Υπουργείου 

Παιδείας αείμνnστος Διαγόρας Νικολα1δnς 

που επιθεώρnσε τnv εργασία που είχε γίνει 

αποφάνθnκε με τα πιο θερμά λόγια. 



Χάρις στο κατόλλnλο γnπεδο που εξα

σφαλίσθnκε τελέστnκαν οι ετnσιοι μαθnτικοί 

αγώνες περιφέρειας Κυθρέας το 1968-69 
στο σχολικό γnπεδο τουΔnμοτικού Σχολείου. 

Μια επίσnς πρωτοποριακn εργασία 

που είχε γίνει στον καιρό που ανέλαβε τn 

φροντίδα των σχολείων τnς Κυθρέας n Σχολι
κn Εφορεία nταν n μεταφορά με αυτοκίνnτο 
των παιδιών που κατοικούσαν σε απομακρυ

σμένες περιοχές από το σχολείο. Η μεταφο

ρά γινόταν από τον Πέτρο Ελευθερίου σε 

δυο δρόμους. Στον πρώτο δρόμο μεταφέρο

ντα παιδιά περιοχnς Σεραγίου μέχρι του 

σταθμού βενζίνnς στο δρόμο Κυθρέας Λευ

κωσίας και στο δεύτερο δρόμο τα παιδιά τnς 

περιοχnς Καμάρας-Δρόμου Ευγένιου Ανδρό

νικου. Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονταν 

από τό Υπουργείο Παιδείας και μερικώς από 

το Σύνδεσμο Γονέων. 

Ο Σύνδεσμος Γονέων ιδρύθnκε το 1965 
σε αντικατόστασn του Συνδέσμου- Φίλοι του 

Παιδιού - που αναλάμβανε δραστnριότnτες 

και υποβοnθούσε πολύ το έργο του σχο

λείου. 

Σnμερα n Κυθρέα με όλα τα σχολεία 
τnς όπως και όλο το βόρειο τμnμα τnς Κύ

πρου μας βρίσκονται κάτω από τn μπότα 

των Τούρκων κατακτnτών. Στα σχολέια μας 

που κτίστnκαν από παλιούς και νεώτερους 

κατοίκους τnς φοιτούν τουρκόπαιδα και

στους ιστούς κυματίζει το μισοφέγγαρο αντί 

n γαλανόλευκn ελλnνικn σnμαία. Βρnκαν 

σχολικά κτίρια πλrlρως εξοπλισμένα με σύγ

χρονα εποπτικό μέσα. Ορισμένως θα τα χρn

σιμοποιούν για τnν εκπαίδευσn των Τουρκο

παίδων. Με φανατισμό aφάνταστο κar με 

πόθος μισαλλοδοξίας καταστρέφουν κάθε τι 

που φανερώνει τnν ελλnνικn και χριστιανικn 

μας ταυτότnτα. Ελλnνικό και χριστιανικά σύμ

βολα, αρχαία κειμrlλια, δείγματα λαϊκnς και 

αpχιτεκτονικnς τέχνnς. εικόνες αγίων και 
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άλλα ιερό σκεύn, παλιό βιβλία, εικονες 

nρώων, μnτρώα και μαθnτολόγια ωρισμένως 

θα τα κατόστρεψαν. 

Ένα παλιό μnτρώο που έδειχνε τα ονό

ματα των μοθnτώντου σχολείου από τον 

καιρό τnς Τουρκοκρατίας που ιδρύθnκε το 

Δnμοτικό Σχολείο Αγίου Ανδpονίκου μέχρι τις 

πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας σώζετο στο 

σχολείο. Πολλά ονόματα μαθnτών δεν υπnρ

χαν στα λnξιαρχικό βιβλία τnς εnαρχιακnς 

διοικnσεως και μαθnτές και λειτουργοί τnς 

κυβέρνnσnς κατέφευγαν στο παλιό τούτο 

μnτρώο να πλnροφορnθούν τnν nμερομnνία 

n τουλάχιστο τn χρονιά τnς γέννnσr'Ίς τους. 

Όσο και αν καταστρέψει το προαιώνιο 

μίσος τnς φυλrlς τnν ελλnνικn μας ταυτότn

τα, οι Τούρκοι ουδέποτε θα μπορέσουν να 

τnν εξαλείψουν γιατί φωλιάζει στnν κάθε ελ

λnνικn ψυχn που είναι αιώνια. Περιβάλλουν 

τnν Κύπρο τα εθνικό μας σύμβολα, το γαλά

ζιο χρώμα του ουρανού και τnς γαλαζόα

σπρnς θάλασσας που δεν μ π ορούν να τα 

εξαλείψουν οι Τούρκοι. 

Ας συνεχίσουμε αμείωτο τον αγώνα για 

δικαίωσn και επιστροφr'Ί και θα φθαΌει μια 

μέρα n μέρα τnς λευτεριάς και το ξεσκλάβω
μα των προσφιλών μας τόπων. Το απαιτούν n 
λογικn και n δικαιοσύνn. το απαιτούν οι οικου
μενικές αρχές και n διεθνnς νομιμότnτα. 

Το τελευταίο σχολικό έτος τnς λειτουρ

γίας του Δnμοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρονί

κου 1973-74 το προσωπικό του nταν: 1) Χρι
στόδουλους Πέτσας, διευθυντnς. 2) Στέλλα 
Κολιού-Κυριακίδn 3) Κλείτος Συμεωνίδnς. 4) 
Γεώργιος Π. Γεωργίου 5) Μαρούλα Αντωνrου
Πετρίδου , 6) Ιάκωβος Κωνσταντίνου. 

Διευθυντές που εργόσθnκαν στο Σχο

λείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας στα χρόνια 

τnς λειτουργίας του 1927-28- 1973-74. 

1) Miχarlλ Ζανεπίδnς 2) Ιωάννnς Πα σι-




