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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟτιΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΙΔΑΣ 

1) Έγγραφο με ημερομηνία 20-6-
1963 του δασκάλου Ανδρέα I. 
Παύλου. 

Χρυσίδα τη 20η Ιουνίου 1963 
Γραφεία Κοινοτικής Συνελεύσεως 

Λευκωσία. 

Έντιμε Κύριε, 

Λαμβάνω την τιμήν, όπως πληρο

φορήσω υμάς, ότι εις το Δημοτικό 

Σχολείον Χρυσίδας, έγιναν 40 
τετραγωνικά μέτρα κουγκριού. Τα 

υλικά πρός τον σκοπόν αυτόν, ηγο

ράσθησαν με χρήματα, τα οποία 

προήλθαν από τους τόκους των 

χρημάτων, του ταμιευτηρίου των 

μαθητών. Τα εργατικά δε πολύ 

ευγενώς και αξιεπαίνως τα προσέ

φερον, καλή και οικεία τη θελήσει 

οι εξής: Ιωάννης Κυπριανού, 

Ανδρέας Συμεωνίδης , Κυριάκος 

Παπακυπριανού Ζαχαρίας 

Γιαννός, Σταύρος Σταύρου, Πέτρος 

Φραγού- δης. · 

"Εστω εις γνώσιν υμών, το ως άνω 

γεγονος. 

Διατελώ 

Μετά τιμής 

Ανδρέας Ι. Παύλου Διευθυντής 

2) Έγγραφο της Χωριτικής Αρχής 
Χρυσίδα Κυθρέας με ημερομηνία 

31- 1- 1966 
Εν Χρυσίδα Κυθρέας τη 31-6- 1966 
Έντιμον Διευθυντή Υπουργείου 

Παιδείας 

Εις Λευκωσίαν. 

Έντιμε Κύριε, 

Κατόπιν επισκέψεως του μηχανικού 

Γραφείου Παιδείας κ. Κλεόπα, την 

25ην Ιανουαρίου 1966, όστις μας 
υπέδειξε πως θα επιδιορδώσωμεν 

τα αποχωρητήρια, αποθήκην και 

σχολείον, επίσης να ηλεκτροφωτί

σωμεν το σχολείο και κατόπιν υπο

λογισμού .ειδικού εργολάβου υπε

λογίσθη η όλη δαπάνη εις (150) 
εκατόν πεντήκοντα λίρας. 

Θερμώς παρακαλούμεν όπως μας 

στολή ποσόν 150 λιρών δια την 
εκτέλεσιν των εν λόγω έργων από 

το αποθεματικόν μας ταμείον 

Διατελούμε μεθ' υπολήψεως. 

Η χωριτική Αρχή Χρυσίδας 

Κυθρέας 

Μέλη της χωριτικής Αρχής 

Ζαχαρίας Ιωάννου 

Ανδρέας Σ. Ζαμπακίδης. 

Κυπρ. Σταυράκης Πρόεδρος. 
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3) Έγγραφο της χωριτικής Αρχής 
Χρυσίδας Κυθρέας, με ημερομηνία 

8 - 4- 1967 
Εν Χρυσίδα Κυθρέας τη 8- 4- 1967 
Έντιμον Υπουργόν Παιδείας 

Εις Λευκωσίαν. 

Έντιμε Κύριε 

Λαμβάνουμε την τιμή να πληροφο

ρήσουμε την Υμετέρα Εντιμότητα, 

ότι το Παλαιόν Σχολικόν κτίριον 

υπέστη ζημία εκ' των τελευταίων 

βροχών. Η βλάβη την οποία υπέστη 

διορθώνεται με ποσόν δεκαπέντε 

περίπου λιρων. Το Γραφείον του 

Επάρχου το εκήρυξε ετοιμόρρο

πον. Εν τούτοις όμως δεν είναι. 

Θερμώς παρακαλούμεν όπως μας 

επιτρέψητε να εξοδεύσωμεν το 

άνω ποσόν των 15 περίπου λιρών, 
από το κονδύλιον το οποίον έχομεν 

εις χείρας μας, δι' επιδιόρθωσιν των 

αποχωρητηρίων. 

Εαν κατεδαφιστή θα χάση την αξία 

του κατά το ήμισυ. 

Περιμένομεν οδηγίας σας. 

Διατελούμε μετά πάσης τιμής και 

υπολήψεως. 

Η χωριτική Αρχή Χρυσίδας • 
Κυθρέας. 

Μέλη Ανδρέας Σ. Ζαμπακίδης 

Πρόεδρος Κυπρ. Σταυράκης. 
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Σημείωση: Το παλιό σχολικό κτίριο 

της Χρυσίδας, λειτούργησε σύμφω

να με το βιβλίο Ε 19/1 του Κρατικού 
Αρχείου Κύπρου, από το 1880. Το 
τέμενος τούτο των Μούσων της 

Χρυσίδας έθρεψε και μόρφωσε αξί

ους δασκάλους, που σκόρπισαν στα 

πέρατα της Κύπρου τα ελληνικά 

γράμματα. Η Χωριτική Αρχή 

Χρυσίδας αγωνίστηκε να το επι

σκευάσει και να το κρατήσει στη 

ζωή. 

Όμως, δεν τα κατάφερε, Έτσι, η 

ιστορία του σχολείου αυτού, τελεί

ωσε το έτος 1969. 

Ο φάκελλος του πνευματικού 

αυτού φυτωρίου της Χρυσίδας, 

έκλεισε με την παρακάτω σημείωση 

του Προ'ίσταμένου των Τεχνικών 

Υπηρε- σιών του Υπουργείου 

Παιδείας, ημερομηνία 25/9/69: 
"Εδαπανήθη ποσό δια την κατεδά

φισιν του παλαιού σχολικού δωμα

τίου f39". 

Κώστας Ζ. Γιάννος. 




