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Με στους αθθούς ολογρονίς 

Εν n Τζιυρκό γεμότn 

σιύβκει τζι ο Πενταδόκτυλος 

nου πόνω τζιαι φιλό τn 

(Μ. Πασιαρδn) 

Πικρn μικρn Κυθρέα. Που όλλα σου 

έπρεπαν, κι όλλα σου όξιζαν. 

Γιατί nσουν μια σμαραγδένια ομορ

φιό στα ριζό του γέρο Πενταδόκτυλου, με 

το κελόρισμα του κεφαλόβρυσού σου με 

τις ελιές τις χαμnλοβλεπούσες με τn χιλιό

χρονn παρόδοσn σου. Με τnν Αγία Μαρί

να σου και το γλυκό νανούρισμό τnς που 

ανόθρεψε αμέτρnτες γενεές και τις σεριό

νισε σε κόσμους μαγικούς. 

Κτισμένn κοντό στn θέσn του αρχαί

ου βασιλείου των Χύτρων, που ίδρυσε ο 

Χύτρος, εγγονός του Αθnναίου Ακόμαντα, 

στα χρόνια μετό από τον Τρωίκό πόλεμο, n 
Κυθρέα παλαιότερα ονομαζόταν Κυθε

ρεία n Κυθnρεία κι nταν τόπος λατρείας 

τnς αφρογέννnτnς θεός του Έρωτα. 

Έξι ενορίες έχει n Κυθρέα και n κα
θεμιό τους έχει τn δικn τnς εκκλnσία. Αγία 

Μαρίνα, Άγιος Ανδρόνικος, Άγιος Γεώρ

γιος n Τζουμαγιό, Χαρδακιώτισσα, Συρκα
νιό και Χρυσίδα. Στnν εκκλnσία τnς Πανα

γίας τnς Χαρδακιώτισσας φυλαγόταν το 

λείψανο του Αγίου Δnμπτριανού, επισκό

που Χύτρων, που το 1974 μεταφέρθnκε 
στις ελεύθερες περιοχές από τον ιερέα 

τnς εκκλnσίας. 

Εκείνο που μας συγκινεί ιδιαίτερα 

είναι ο Κεφαλόβρυσος, π νερομόνα τnς 

Κυθρέας, που για αιώνες ολόκλnρους ξε

χυνόταν από τα έγκατα των βρόχων και 

ροβολούσε ίσια για τn διψασμένn πεδιόδα, 

να φέρει το μnνυμα τπς χορός, να δροσί

σει το λιοκαμένο κορμί τnς Μεσαορίας. 

Τούτα τα γόργαρα νερό με τn μαγικn δύ

ναμn, που τα τύλιξε και το μαγνόδι του πα

ραμυθιού, σnμερα δυστυχώς στέρεψαν κι 

αυτό, όπως και κόθε μορφn ζωnς στnν κα

τεχόμενn Κυθρέα, που θύμιζε όλλες μέρες 

επιτυχίας και χορός. 

Η Κυθρέα nταν ένας επίγειος παρό

δεισος. Παντού nταν χορό Θεού, τ' αρώ

ματα απ' τους ολόνθιστους κnπους, n 
γοnτεία του πρόσινου, το εκτυφλωτικό 

φωt;. Η Κυθρέα, όμως, nταν και σnμαντικό 

οικονομικό κέντρο, με αλευρόμυλους, ελιό

μυλους, ασβεστοποιεrα και τουβλοποιεία. 

Λίγο πριν από τnν εισβολtι n Κυθρέα 
απέκτnσε το Γυμνόσιό τnς, που ι"ιλθε να 
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προστεθεί στα τρία Δnμοτικό σχολεία που 

πρόσφεραν τα φώτα τnς γνώσnς στους 

μικρούς μαθnτές. Πρόγματι οι κότοικοι 

τnς Κuθρέας εκημούσαν το αγαθό τnς 

μόρφωσnς. Η Κυθρέα καυχιέται ότι τnν 

εποχι'Ί τnς Τουρκοκρατίας είχε εκκλnσια

στικό σχολεία και το 20% των εκπαιδευτι
κών τnς Κύπρου καταγόταν από τnν πε

ριοχι'Ί τnς. Σι'Ίμερα σ' αυτι'Ί τn σεμνι'Ί 

τελετι'Ί το Σωματείο ιιΕλεύθερn κυ

θρέα»τιμό τους ζώντες συνταξιούχους και 

αποβιώσαντες δασκόλους τnς περιοχι'Ίς 

Κυθρέας. 112 στο σύνολό τους. που μετα
λαμπόδευσαν τα ιερό νόματα τnς πίστnς 

και τnς πατρίδας στα νεαρό βλαστόρια 

του νnσιού μας. εμφυσώντας στις ευαί

σθnτες ψυχές τους ιδανικό. ορόματα, 

αρχές, ιδέες. αξίες, αισθι'Ίματα. 

Οι τιμώμενοι εκπαιδευτικοί μας με 

τnν αυταπόρνnσn, τnν εργατικότnτα, το 

ζι'Ίλο τους μόρφωσαν χιλιόδες ελλnνόπου

λα και συνέβαλαν σε μεγόλο βαθμό μαζί 

με τnν Εθναρχούσα Εκκλnσία στn διατι'Ίρn

σn τnς ελλnνικι'Ίς μας συνείδnσnς και 

στnν προετοιμασία για το μεγόλο αγώνα 

του 1955-1959. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, πρω

ταρχικό ανθρωποπλαστικός. είναι εξαιρε

τικό σnμαντικός. το έργο του θαυμόσιο, 

και n Κυβέρνnσn Κλnρίδn - κι εγώ ως εκ

παιδευτικός - θα αγκαλιόσουμε με πιο 

πολλι'Ί στοργι'Ί κι αγόπn τους εκπαιδευτι

κούς μας, γιατί από αυτούς εξαρτόται το 

μέλλον του τόπου μας. n ζωι'Ί μας. Αυτοί 
επιτελούν τn δυσκολότερn απ' όλες τις τέ

χνες. τnν αγωγι'Ί των νέων. Πέρα από τnν 

αποθnσαύρισn γνώσεων n αγωγι'Ί πρέπει 
να αποβλέπει στο μέσα εξοπλισμό. να 

τρέφει όχι μόνο το νου αλλό και τnν καρ

διό του νέου, να ελευθερώνει το πνεύμα 

του και να καλλιεργεί το ι'Ίθος του. Ο με-
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γόλος φιλόσοφος. ο Πλότωνας, τονίζει ότι 

το έργο του παιδαγωγού είναι να κατευθύ

νει τα μότια τnς ψυχι'Ίς του νέου προς το 

φως. έτσι που να μπορεί μόνος του να 

βλέπει τα πρόγματα. 

Μορφώνω σnμαίνει ευγενίζω τnν 

ψυχι'Ί του νέου ανθρώπου, βαθαίνω τnν 

αντίλnψι'Ί του για τον κόσμο, τον καθοδn

γώ να ανακαλύψει ένα νόnμα στn ζωι'Ί. Με 

μια λέξn τον κόνω όνθρωπο. 

Ο Ευόγγελος Παπανούτσος είπε κό

ποτε ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα 

προνόμιο: έχουμε τα παιδιό του κόσμου. 

Αυτό τα παιδιό που μας εμπιστεύεται ο 

κόσμος μόνο με τnν αγόπn θα μπορέσου

με να τα μορφώσουμε και να τα καθοδn

γι'Ίσουμε σωστό. Ιδιαίτερα στn μικρι'Ί μας 

πατρίδα, τα σnμερινό παιδιό θύματα μιας 

αδικίας σε βόρος τnς πατρίδας τους. δο

κιμόζουν μέσα τους έναν κλονισμό αρχών. 

αξιών και ιδεών. Πρέπει όλοι να εργαστού

με για να προλόβουμε το όδειασμα τnς 

ψυχι'Ίς, το κενό, τα σαρωτικό ρεύματα. 

όπως ο υλικός ευδαιμονισμός, που κόνει 

τον όνθρωπο μονοδιόστατα σαρκικό ι'Ί ο 

μnδενισμός. n πίστn στο παρόλογο και 

στn ματαιότnτα που παραλύει και καταλεί 

κόθε θέλnσn για ζωι'Ί. 

Μόνο τnν παιδεία και τnν πνευματικι'Ί 

υπεροχι'Ί μας έχουμε να αντιτόξουμε απέ

ναντι στο βόρβορο κατακτnτι'Ί. Για τούτο 

και πρέπει τους νέους ανθρώπους, τους 

aυριανούς πνευματικούς και ευπαJδευ

τους πολίτες αυτού του τόπου, τους ικα

νούς να πρωτοστατι'Ίσουν για τnν περαιτέ

ρω πορεία του ελλnνισμού να 

περιβόλουμε με ιδιαίτερn φροντίδα, πολι

τεία και λαός. Μόνο με τn δύναμn του 

πνεύματος. θα υποτόξουμε τnν ύλn. με 

τnν ευγένεια τnς ψυχι'Ίς. τnν αποκοτιό και 

τnν ύβρn, με τον πολιτισμό τn βαρβαρότn-




