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ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Η διδασκαλομάνα Κυθρέα τίμησε 112 πνευματικά τέκνα της 

Από την εφημερίδα «Η Σημερινή» Πέμπτη 21 και Σά66ατο 23 Οκτωβρίου 1993 

Πικρn μικρn Κυθρέα, Πού όλλα σου 

έπρεπαν κι όλλα σου όξιζαν. Γιατί nσουν 

μια σμαραγδένια ομορφιό στα ριζό του 

γερο-Πενταδόκτυλου με το κελόρυσμα 

του κεφαλόβρυσού σου, με τις ελιές τις 

χαμnλοβλεπούσες, με τn χιλιόχρονn παρό

δοσn σου. Με τnν Αγία Μαρίνα σου και το 

γλυκό νανούρισμό τnς που ανόθρεψε 

αμέτρnτες γενεές και τις σεριόνισε σε κό

σμους μαγικούς». 

Με αυτό τα ποιnτικό λόγια προλόγι

σε τn χθεσινn εκδrlλωσn του Σωματείου 

«Ελεύθερn Κυθρέα» n Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού Κλαfρn Αγγελίδου. 

Η εκδrlλωσn έγινε στο Δnμο Αγλαν

τζιός για να τιμnθούν οι ζώντες συντα

ξιούχοι και αποβιώσαντες εκπαιδευτικοf 

τnς περιοχnς Κυθρέας. 

Στn συνέχεια n κ. Αγγελίδου αναφέρ 

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα φορτισμέ

νn με συγκίνnσn και πλnμμυρισμένn με αι

σθnματα περnφόνειας για τnν προσφορό 

τnς κωμόπολnς στnν Ελλnνικn Παιδεία, το 

σωματείο cιΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» τίμnσε 112 
αφυπnρετnσαντες εκπαιδευτικούς τnς πε

ριοχnς, ζώντες και αποβιώσαντες. 

Ελέvn Χρίστου, Στυλιανός Αθανασιό

. δnς, Μιχαrlλ Ανδρόνικος, Αντρέας Καρα
γιώργnς, Θόσος Σοφοκλέους, Πέτρος Στυ

λιανού, Χρίστος Λογγίνος, Αθανόσιος 

θnκε στnν ιστορία τnς Κυθρέας και τόνισε 

πως μόνο τnν παιδεfα και τnν πνευματικn 

υπεροχn μας έχουμε να αντιτόξουμε απέ

ναντι στο βόρβορο κατακτnτn. 

ΚαταΜγοντας απευθύνθnκε προς 

τους τιμωμένους εκπαιδευτικούς τnς περιο

χnς Κυθρέας λέγοντας:cιΠρέπει να είστε πε

ρnφανοι που το σωματεfο cιΕλεύθερn Κυ

θρέα» αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες 

υπnρεσίες σας προς τnν πατρίδα, σας τιμό 

σnμερα μαζί με τnν επίσnμn πολιτεία. Στα 

πρόσωπό σας τιμώνται όλοι οι εκπαιδευτι

κοί οι στυλοβότες τnς κοινωνίας και δn

μιουργοί του αύριο. 

Που πρέπει να έχουμε τn βεβαιότnτα 

ότι θα γλυκοχαρόξει ελπιδοφόρο και θα 

μας φέρει τn λύτρωσn και τnν ελευθερία. 

Πιστεύουμε βαθιό στο μέλλον. Οθεός να 

σας ευλογεί, δόσκαλοι του γένους των Ελ

Μνων. 

Παπαϊωόννου, Αντρέας Παπαδόπουλος, 

Αντώνnς Κυριακίδnς (Κολλίτσnς), Γεώρ

γιος Παπαδόπουλος, 'Βαρνόβας Παπανα

στασίου, Στέλιος Συκαλλίδnς, Γαβριrlλ 

Μnνός, Χρίστος Αρτεμίου, Αντρέας Παπα

βαρνόβας, Γιώργος Κορέλλnς και Γεώρ

γιος Χρίστου nταν μόνο μερικό χαρακτn

ριστικό ονόματα τους τιμnθέντες εκπαι

δευτικούς . 

Το εγκώμιο των τιμωμένων έπλεξε ο 

αειθαΜς πρόεδρος τnς «Ελεύθερnς Κυ-



θρέας>>, Χριστόδουλος Πέτσας, ο οποίος 

είπε: «Αν αναλογιστούμε τις συνθnκες στις 

οποfες έζnσαv και δfδαξαν οι τιμώμενοι εκ

παιδευτικοί, τότε τα επιτεύγματό τους 

μπορούν να χαρακτnριστούν ως πραγμα

τικός όθλος. Απομακρυσμένες και απομο

νωμένες κοινότnτες και ανύπαρκτn σχεδόν 

κυκλοφορfα. Πρωτόγονα και ακατόλλnλα 

σχολικό κτfρια και διδασκαλικές κατοικfες. 

Πενιχρό διδακτικό βιβλία και ανύπαρκτες 

σχολικές βιβλιοθnκες. Παντελιlς έλλειψn 

εποπτικών και διδακτικών μέσων. Απέρα-
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«Οιτιμώμενοι εκπαιδευτικοί συγκρίνο

νται με τους τρεις Ιερόρχες, Βασίλειο το 

Μέγα, Γρnγόριο το Θεολόγο και Ιωόννn το 

Χρυσόστομο και τους υπόλοιπους Αγίους 

Πατέρες τnς Εκκλnσίας μας, που με τn 

ζωn και τn δρόσn τους, με τα συγγρόμμα

τα και τα κnρύγματα τους, συνδύασαν τn 

χριστιανικn θεολογία με τnν Ελλnνικn φιλο

σοφfα και δnμιούργnσαν τnν ελλnνοχρι

στιανικn Παιδεία, με τr1ν οποία γαλουχού

νται μέχρι τις μέρες μας, τα όπου γnς 

Ελλnνόπουλα. Συγκρίνονται ακόμα οι τιμn-

Η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού απονέμει τις πλακέττες 

στους συνταξιούχους 

ντn φτώχεια, σε βαθμό που ο δόσκαλος 

εfχε μπροστό του παιδιό που στερούντο 

κι αυτού του επιουσrου. Εναντίον όλων 

αυτών των αντιξοοτnτων, υπnρχε ο υπέρ

μετρος ενθουσιασμός και ο ένθερμος 

ζιlλος των διδασκόντων, να μόθουν γρόμ

ματα τα Ελλnνόπουλα τnς Κύπρου. Υπnρ

χε παρόλλnλα και n βαθιό πrστn των γο
νιών, ότι τα γρόμματα οδnγούν σε ανώ

τερn ποιοτικό ζωn. Με τα γρόμματα φωτί

ζεται ο νους, απαλύνεται n καρδιό, ο όv
θρωπος γfνεται πραγματικό όνθρωπος, 

φεύγει n αγροικία από τn ζωn και γεμίζει 
με συναισθnματα υψnλό και ιδεώδn>>. Και 

πρόσθεσε. 

μένοι εκπαιδευτικοr μας, με τους μεγόλ 

ους του γένους δασκόλους, που στους 

φρικτούς καιρούς τnς καταθλιπτικnς δια

κυβέρνnσnς των Τούρκων, κατόρθωσαν 

να καλλιεργnσουν τnν ελλnνικn ταυτότnτα 

και το εθνικό φρόνnμα, αναδεικνύοντας 

τους nρωες τnς Ελλnνικnς Επανόστασnς, 

που μπόρεσαν ν' αποτινόξουν τον τουρκι

κό ζυγό, ύmερα από 400 χρόνια βαριός 
δουλείας. Έτσι και οι τιμώμενοι εκπαιδευτι

κοί μας ανέδειξαν τους μαχnτές τnς 

ΕΟΚΑ που δnμιούργnσαν τον επικό αγώνα 

του '55-'59, ο οποίος χόρισε στnν Κύπρο 

τnν ανεξαρτnσία τους από τους Άγ

γλους>>. 




