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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ. ΚΥΘΡΕΑ 

Αφιέρωμα με τη συμπλήρωση δυο χρόνων από το θάνατό του. 

Γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του έτους 
·1907, στην ενορία Αγίας Μαρίνας 

Κυθρέας, από γονείς τον Αντωνάτζη 

Καρέλλη και την Ελεγκού Μιχαήλ Αθα

νασιάδη. Ήταν το πέμπτο παιδί της 

οικογένειας, ανάμεσα σε τέσσερις 

κόρες και δυο γιούδες. Ήταν το πιο 

aξιαγάπητο τέκνο της οικογένειας και 

τούτο χάρις στην εξυπνάδα, την αξιο

σύνη, τη δραστηριότητα και την 

μετρη αγάπη του να εξυπηρετήσει το 

συνάνθρωπό του. 

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Ανδρονίκου Κυθρέας, με τους Κuθρεώ

τες δασκάλους, Γεώργιο Κυριακί.δη 

Κολλίτση και Παπαμιλτιάδη Βασιλείου. 

Τέλειωσε με άριστα το το 

1919 και την περίοδο του καλοκαιρωίJ 

παρακολουθούσε ιδιαίτερα μαθήματα 

με τον εξάδελφό του και συνομήλικο 

του Αθανάσιο Πέτσα, που τελειώ

σει και αυτός με άριστα το Δημοτικό 

Σχολείο Βώνης, με διδάσκαλο τον αεί

μνηστο Μιχαήλ Ανδρόνικο, που αργό

τερα το 1930 διορίστηκε επιθεωρητι']ς 

δημοτικών σχολείων. Τους δίδασκε 

ελληνίκά, μαθηματικά, για 

πληρέστερη κατάρτιση στις εισιτηρίους 

εξετάσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

Ήταν και οι δυο τους εξαιρετικοί μαθη

τές και ο αείμνηστος Ανδρόνικος πολύ 

τους αγαπούσε και τους παρέδιδε τα 

μαθήματα 

χωρίς αμοι

βή. 

Πέρασαν 

και οι δυο 

τις εισαγω

γικές εξετά

σεις του 

Παγκυηρίου 

Γυμνασίου 

Χpιuτόδουλος Πέτuας 

ανάμεσα στους άριστους και κατατά

χθηκαν στο Β· Τμήμα της πρώτης τάξε

ως με καθηγητή των Ελληνικών τον 

αείμνηστο Χατζηκώστα. Πέρασε το 

πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 

1919-1920 και ο τότε γυμνασιάρχης 

επαίνεσε και τους 

δυο για την υψηλή τους επίδοση σε 

συγκέντρωση μαθητών. 

Γεώργιος και /\θανάσιος φοίτησαν τέσ· 

σερα χρόνια στο Παγκύηριο Γυμνάσιο 

και το σχολικό έτος 1923 - 24 γράφτη

καν και οι δυο τους στο Παγκύπριο 

Διδασκαλείο. Το τότε εκπαιδευτικό 

σύστημα την στο 

Γυμνάσιο ξεχώριζαν οι διάφοροι κλά

δοι: Κλασικό όσοι προορίζονταν για 

πανεπιστημιακές σπουδές. Πρακτικό, 

όσοι προορίζονταν για δημόσιοι ή ιδιω

τικοί υπάλληλοι Η φοίτηση στους δυο 

αυτούς κλάδους ήταν διετής και οι 

απόφοιτοι ήταν κάτοχοι Απολυτηρίου. 
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Στο διδασκαλείο φοιτούσαν όσοι έμελ

λαν να γίνουν δασκάλοι και η φοίτηση 

ήταν τριετής και ήταν κάτοχοι πτυχίου. 

Και οι τρεις τούτοι κλάδοι συστεγάζο·· 

νταν στο ίδιο οίκημα εκείνο του Παγκu

rφίοu Γυμνασίου. 

Ο Γεwργιος και Αθανασιος ύστερα από 

τριετή φοίτηση στο διδασκαλείο απο

φοίτησαν το 1926. ΜεταξίJ των αρι· 

στούχων προηγείτο ο Λουκάς Χατζη

γιαννακού με βαθμό 9.70, ο μετέπειτα 
υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδος με 

το λογοτεχνικό όνομα Λουκής Ακρίτας 

από τη Μόρφου, ο Αθανάσιος Πέτσας 

βαθμό 9.63 και ο Γεwργιος Κορέλ
λης με βαθμό 9.60. Η μεγάλη διαφορά 
του πριiηου στη βαθμολογία οφειλόταν 

στην επίδοση στη φωνή με δυο βαθμο

λογίες στη Μουσική, και στην .ενόργα

νο (βιολί) όπως απαιτοίJσε το τότε 

εκπαιδευτικό σύστημα των δασκάλων. 

Κατά την τελική γιορτή του σχολικού 

έτους 1925-26 με την απονομή των 

βραβείων, των επαίνων, των απολυτη

pίων και των ητυχίων των τελειοφοί

των, οι απόφοιτοι δάσκαλοι ανέθεσαν 

δια βοής στο Γεώργιο Καρέλλη να 

απευθύνει τον αποχαιρετιστήριο λόγο 

μέρους όλων. 

Οι διορισμοί και μεταθέσεις των 
εyένοvτο την εποχή που μιλούμε 

το Γραφείο Παιδείας, υπό την διεύ

θυνσή · Αγγλου. Ο Γυμνασιάρχης τότε 
υπέβαλλε κατάλογο όλων των αποφοί

των ·δασκάλων με τη σειρά βαθμολο

γίφ::; κpι με την πιστοποίηση τοι'ηη το 

Γραφείο Παιδείας προέβαινε στους διο-
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ρισμούς. Ο Λούκας Χατζηγιαvνακού 

διορίστηκε στο Χρυσηλιού, διαμέρισμα 

Μόρφου, ο Αθανάσιος Πέτσας στο 

Απλίκι Ορειvης, ο Γεώργιος Κορέλλης 

στις Βούφες κοντα στο Λευκόvοικο. 

Δάσκαλοι στην εποχή αυτή αποφοιτού

σαν και από το Παγκύπριο Ιεροδιδα

σκαλείο, στη Λάρνακα. Παρόμοιος 

κατάλογος αποφοίτων τούτου με τη 

σειρά βαθμολογίας υπεβάλλετο υπό 

του διευθυντού στο Γραφείο Παιδείας, 

το οποίο ενοποιούσε σ' ένα κατάλογο 

με βάση τις δυο βαθμολογίες. Απ αυτό 

απεφοίτησε ο Γεώργιος Σπανός από το 

Λευκόνοικο που διορίστηκε στον Κου

τσοβέντη. Κορέλλης και Σπανός ζήτη

σαν αλλαγή θέσεων και το Γραφείο 

Παιδείας έφερε αφού 

βολεύονταν αμοιβαf.ως. 

Η τακτική που ακολουθούσε τότε το 

Γραφείο Παιδείας για τους ηρωτοδιορι

ζόμενους δασκάλους του(~ σε 

μικρές κοινότητες με μονοδιδάσκαλα 

σχολεία με μικρό αριθμό μαθητιJ.Jν για 

να εξασκηθούν εφ' όλης της διδακτέας 

ύλης σ' όλες τις τάξεις και κατόπι τους 

μετ<"lθετε σε διδιδάσκαλα και πολuδι

δάσκαλα σχολεία. Ο Κορέλλης δίδαξε 

στον Ι<οuτσοβέντη για ένα μόνο χρόνο 

και την εηόμενη χρονιά ·1927-
29 διορίστηκε στην κοινότητα 1pοίJλ-

επαρχ. όπου 

δυο χρόνια. Νέος τότε πλήρως καταρ·· 

τισμένος στο διδακτικό έργο f<αι 

παράλληλα γεμάτος και ενθου

σιασμό στο καθ1)κο, άφησε τις καλύτε

ρες εvτυηcλ)σεις από τις δυο κοινότητες 



που πέρασε. Εργατικός και δραστήριος 

εκ φύσεως, πρόθυμα ανελάμβανε εξω

σχολικές δραστηριότητες, όπως διαλέ

ξεις στους συλλόγους, διδασκαλία 

δραμάτων στους νέους, εθνικού και 

κοινωνικού περιεχομένου, υπεβοηθού

σε να παρουσιασθούν από σκηνής σ' 

όλους τους κατοίκους της κοινότητας. 

Τακτικός εκκλησιασμός των μαθητών, 

ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής 

από του άμβωνας. 

Τα σχολικά έτη 1929-31 ο Κορέλλης 
διορίστηκε στην Ομορφίτα, όπου το 

σχολικό κτίριο ιΊταν μονόχωρος αίθου

σα με ένα διδάσκαλο και το επόμενο 

σχολικό έτος 1931-32 διορίστηκε για 

ένα μόνο χρόνο στην Αγκαστίνα, όπου 

το σχολείο ήταν διδιδάσκαλο και τα 

επόμενα τρία σχολικά χρόνια 1932-35 

επανέρχεται πάλι στην Ομοpφίτα, όπου 

κτίστηκε νέο σχολικό κτίριο με διευθυ

ντή το Γεci.φγιο Καρέλλη. 

Τον Αύγουστο του 1933 ο Κορέλλης 
παρακάθηται στις αγγλικές εξετάσεις 

Ordinary και Distinction που είχε οργα

νώσει το Γραφείο Παιδείας στη Λευκω

σίας ειδικά για τους δασκcιλοuς και 

περνά κορυφαlα πρώτος και στις δυο 

εξετάσεις ανάμεσα σε δυο μακρούς 

καταλόγους επιτυχίας δασκάλων. Η 

εξαιρετική αuηΊ επιτυχία r)ταν καρπός 

προσηαθειιίJν δυο ετι:!Jv, που παρακο

λούθησε ο Κορέλλης σε φροντιστήρια 

ειδικά οργανωμένα για τους δασκά

λους στη Λευκωσία στις θερινές διακο

πές. Το Γραφείο Παιδείας επιβάλει 

τις δυο αυτές εξετάσεις στα Αγγλικά, 
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και για τους εν ενεργεία δασκάλους 

για σκοποι)ς προαγωγής και για τους 

νεοδιοριζομένους. Ήταν και τούτο ένα 

μέτρο αφελληνισμού της Παιδείας 

κοντά στα άλλα μέτρα που είχε επιβά

λει η αποικιακή κυβέρνηση μετά την 

Οκτωβριανή επανάσταση το 1931 . 
Κατάργησε το Παγκύηριο Ιεροδιδασκα

λείο στη Λάρνακα το 1932, επίσης το 

Παγκύηριο Διδασκαλείο και το Τμήμα 

του Παρθεναγωγείου Φανερωμέvης 

από τα οποία αποφοιτούσαν οι δάσκα

λοι και δασκάλες της Κύπρου το 1935. 

Μετά την κατάργηση των τριών τούτων 

φυτωρίων της ελληνικής παιδείας η 

αποικιακή κυβέρνηση ίδρυσε το 1937 
το Κολλέγιο Μόρφου για την κατάρτι

ση των δασκάλwν και παράλληλα το 

Κολλέγιο διδασκαλισσών. Άγγλος 

διευθυντής για το πρώτο Ι<αι Αγγλίδα 

διευθύντρια για το δεύτερο . 

Οι υποψr:φιοι για τα ανω Ι<.ολλέγια επι

κατόπιv εισαγωγικών εξετά

σεων με θέματα στην αγγλική γλώσσα. 

Το Κολλέγιο Μόρφου στεγαζι'ηαν σε 

ιδιόκτητο ίδρυμα και οι σπουδαστt:ς 

Έλληνες και Τούρκοι ήσαν εσωτερικά 

οικότροφοι Διδάσκονταν τα θέματα 

στην αγγλικrΊ γλώσσα. Το Κολλέγιο 

στεγαζόταν σε αίθου

σα του τουρκικού λυκείου, πίσω από 

την Αγιά Σοφιά στη Λευκωσία. Διδά

σκονταν τα θέματα από Ελληνίδες 

καθηγήτριες στην ελληνική γλώσσα 

της διευθύντριας που δίδασκε 

Η επιτυχία των αγγλικών εξετάσεων 
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άνοιγε για τον Γ. Καρέλλη στάδιο 

λαμπρό. 

Πέραν των εξετάσεων και της δεκαε

τούς εμπειρίας στο διδακτικό έργο 

μελετούσε και παιδαγωγικά βιβλία, 

ελληνικά και αγγλικά και ενημερι!Νετο 

στις εξελίξεις της παιδαγωγικής επι

στήμης για πλέον καρποφόρα αποτελέ

σματα. 

Τα σχολικά έτη 1935 - 40 διορίστηκε 
στο πολυδιδάσκαλο σχολείο Αγίου 

Ανδρονίκου Κuθρέας με εντολή να 

διδάξει και τα αγγλικά στις δυο ανώτε

ρες τάξεις του σχολείου, αφού προη

γουμένως είχε παρακολοuθτ)σει σειρά 

διαλέξεων για τη διδασκαλία της 

Αγγλικής, που είχε οργανιi.Jσει το Γρα

φείο Παιδείας στη Λευκωσία το i 935. 

Το 1937 ο f<ορέλλης προσκλι)θηκε και 

παρακολούθησε σειρά μαθημάτων, που 

είχε οργανci.Jσει το Γραφείο Παιδείας 

στη Λευκωσία για τη διδασκαλία της 

Φυσικής Αγωγής και ανελάμβανε τη 

Γυμναστική στα σχολεία. 

Μετά τη λήξη της θητείας του στο σχο

λείο Αγίου Ανδρονίκου Κuθρέας μετατί

θεται στο σχολείο χαρδακιιiηισσας 

Κυθρέας 1 940--41 . Εδώ υπηρετεί για 

χρόνια διευθυντής διδασκάλου και 

το οχ. έτος i 943-44 το σχολείο ανα
βαθμίζετω σε τριδιδάσκαλο με διευθυ

ντή τον κ. Γ. Καρέλλη και τότε εισπράτ· 

τ ει σχετικό επίδομα διευθυντή Γ· τάξε

ως. 

Την επόμενη σχολικη χρονιά 1 
μετατίθεται με προαγωγή διεuθυνπΊ 
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Β' στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθοβού

νου, και τοίηο ως αναγνώριση της 

ευδοκίμου δεκαοκταετούς υπηρεσίας 

στα δημοτικC1 σχολεία. Κάθε νέα περί

πτωση που προέβαινε το Γραφείο Παι

δείας στην Κύπρο για εξύψωση της 

ελληνικής παιδείας ο Γεώργιος Κορέλ

λης επιλέγετο μεταξύ των πρ<Jηων. 

Τούτο ενεθάρρυνε τον ίδιο και με ζέση 

και ενθουσιασμό έδιδε το παρόν του. 

Με την ανάληψη όμως των καθηκόντων 

του και με την εγγραφή των μαθητών 

παρατηρήθηκε πως αναβαθμίστηκε το 

σχολείο πριiηης τάξεως και το Γραφείο 

Παιδείας διόρισε έκτο διδάσκαλο και ο 

Κορέλλης αναγνωρίζεται αυτομάτως 

διευθυντής πρwτης τάξεως, διασκελί

ζοντας έτσι τη θέση διεuθυvτrι Β· 

u)ς. Ήταν και τοίιτο επίσημη αναγνώρι

ση στην προσφορά του στην δημοτικrΊ 

παιδεία της Κύπρου μας. 

του 

1946-4"7. 
Μαραθοβού-

1. Γε<λφγιος Α Κορέλλης Διευθυντής 

2. Χρίστος Βατάκης 

3. Μιχαi)λ Μοδέστοu 

4. Έλλη Πιζάκου 

5. Ελένη Καψάλη 

β. Πολυξένη Αλκίδου 

Στην περίοδο της θητείας του 

στο Μαραθόβοuvο του δόθη

κε η ευκαιρία να παρακολουθήσει 

καλοκαιρινά μαθήματα που οργάνωσε 

το Γραφείο Παιδείας στα πρότυπα σχο~ 

λεία της Λευκωσίας και βραδύτερο 

καλοκαιρινά μαθiΊματα στη Λεμύθου 



και τον Αγρό, όπου παρακολούθησε 

διαλέξεις του διάσημου καθηγητή 

Josselin παίρνοντας γραπτές σημειώ
σεις. 

Πριν ακόμη λήξει η πενταετής θητεία 

του Καρέλλη στο Μαραθόβουνο, η 

Χωρητική Αρχή της κοινότητος οπετά

θηκε προς το Διευθυντή Παιδείας και 

με επιστολή της ανακοινώνει τις εξαί~ 

ρετες υπηρεσίες του διευθυντή του 

σχολείου και παρακαλεί, όπως η θητεία 

ανανεωθεί για μια ακόμη πενταετία. 

· Εντιμο 

Διευθυντή Παιδείας 

Λευκωσία. 

Οι βαθυσεβάστως υπογεγραμμένοι 

Μουχτάρης και Αζάδες του χωρίου 

Μαραθοβούνου, εκφράζοντες την πάν

δημον θέληση όλων των κατοίκων του 

χωρίου μας, λαμβάνομεν την τιμή να 

παρακαλέσωμεν Υμάς ως ακολούθως: 

"Ολοι μας είμεθα πολύ ευχαριστημένοι 

από την εργασία και δράσιν του διευθυ

ντού του σχολείου μας κ. Γεωργίου 

Καρέλλη, ο οποίος ακούραστος πάντο

τε και γεμάτος ζήλο επιδίδεται εις το 

σχολικό του έργο και ευρίσκεται διαρ

κώς εις αρμονικός σχέσεις μετά των 

συναδέλφων και πατρικά φροντίζει δι' 

όλα τα παιδιά του σχολείου. 

Εκείνο όμως που ιδιαίτερα εκτιμούμε 

τον κ. Γ. Καρέλλη είναι η αμερόληπτος 

και άψογος στάσις του ανάμεσα στα 

κοινοτικά μας ζητήματα. Ουδέποτε 

ανεμίχθη στα κομματικά του χωριού 
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μας υπέρ της μιας ή της άλλης παρατά

ξεως, αλλά πάντοτε ουδέτερος και 

αμερόληmος καθοδηγητής φροντίζει 

για τη συμφιλίωση και ειρήνευση μετα

ξύ των κομμάτων. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγο

νός πως κατά την περίοδο της εδώ 

σχολικής ·δράσεως του Γεωργίου 

Καρέλλη έχουν εγγραφή και φοιτούν 

δεκάδες παιδιά εις τα Γυμνάσιο και 

άλλα ανώτερα σχολεία πράγμα που 

δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρό

νια. 

Δια τούτο παρακαλούμε θερμώς όπως 

διορίσετε και κατά το επόμενο σχολικό 

έτος τον κ. Γεώργιο Καρέλλη ως διευ

θυντή του σχολείου μας και αν είναι 

δυνατόν δια μια νέα πενταετία. 

Έχουμε την πεποίθηση πως θα ικανο

ποιήσετε την επιθυμία μας · και σας 
ευχαριστούμε 

Μαραθόβουνος 24.5.1950 

Αζάδες 

1.Γ.Παπαδόπουλος 

2.Κ.Θεοχάρσυς 

3. Νικόλαος Φιλίπποu 

Μετά τιμής 

Μιχάλης Παναγιώτου 

Μουχτάρης 

Σφραγίς 

Παρ' όλα τα επαινετικό λόγια της άνω 

επιστολής της Χωρητικής Αρχής Μαρα

θοβούνοu και την εμμονή να παρατεί

νει τις υπηρεσίες του Γ. Καρέλλη για 

~. 

l 
' 
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ένα ακόμη χρόνο, ή για μια ολόκληρη Παρ' όλη την καρποφόρα και άμεπτη 

πενταετία, το Γραφείο Παιδείας μετέ- συνεργασία του διευθυντή με το προ-

θεσε το διευθυντή τους από το Μαρα

θόβουνο στη Βατυλή. Το Γραφείο Παι

δείας είχε ως αρχή, όσο καλός και αν 

ήταν είτε απλούς δάσκαλος είτε διευ

θυντής γιατί αυτές οι εξαφετικές υπη

ρεσίες να μη προσφερθούν και σ' 

άλλες κοινότητες. 

Με το σκεπτικό τούτο ο Γ. Κορέλλης 

μετατέθηκε στη Βατυλή όπου εργάστη

κε τέσσερα χρόνια. Κι εδ(ί) συνέχισε με 

αμείωτο ενθουσιασμό και υπέρμετρο 

ζήλο να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

πράγμα που εκτιμήθηκε από όλη την 

κοινότητα. 

Στη διάρκεια της θητείας του στη Βατυ

λή 1950-54 ο Γεώργιος Κορέλλης συμ· 
μετέσχε στην ομάδα των δασκάλων 

που επιλέγηκε να παραστεί στην στέψη 

της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισ

σας Ελισάβετ το 1953. Με την παραμο-
αuηi στο Λονδίνο και με τη φροντί

δα του Βρεττανικού Συμβουλίου η ομά

δα αυτή των δασκάλων παρακολούθη

σε τις εργασίες δυο σχολείων δημοτι

κής εκπαιδεύσεως και δυο σχολείων 

μέσης εκπαιδεύσεως. 

Προσωπικό Δημοτικού Σχολείου Βατu

λής σχολ. έτος 1952-53 

1. Γεr.iφγιος Κορέλλης LΙι<:.uι.ιu 

2. Κ<!Jστας Πιτσιλλίδης Β. Διευθυντής 

3. Μιχαήλ Ταμάσιος Β.Διευθυντής 

4. Ανδρέας Παπαδόπουλος 

5. Μαρία Ιωαννίδοu 

6. Νεφέλη Αντωνίου 

σωπικό του, το Γραφείο Παιδείας για 

δικούς του λόγους μετεθεσε τον 

Καρέλλη το 1954 στο σχολείο Αγίου 
Αμβροσίου επαρχ. Κυρηνείας. Η πιο 

κάτω επιστολή της Μαρίας Χ. Παπαχα

ραλάμπους Γραμματέας του Συνδέ

σμου Γονέων με ημερ. 31.8.1954 
εκφράζει την κατακραυγή ολοκλήρου 

της κοινότητας για τη μετάθεση του 

διευθυντή. 

Η ευσεβάστως uποφαινομέvη Γραμμα

τεύς του Συνδέσμου Γονέων Δημοτικού 

Σχολείου Βατυλής, έλαβα εντολήν από 

άλας τας μητέρας Πόν μαθητών του 

σχολείου να εκφράσω τη λύπη μου και 

την aπογοήτευσιν που ησθάνθηv λόγω 

της μεταθέσεως του διευθυντού προέ

δρου του Συνδέσμου μας κ. Γ. Κορέλ-

Ο κ. Γεώργιος Κορέλλης uπήρξεν ο ιδε-

δάσκαλος που μας ενέπνευσε και 

μας ενθουσίασε να ιδρύσουμε το Σύλ

λογό μας για να καμαρώσουμε τα παι

διό μας που με τις aπαγγελίες, τα δρα

ματάκια και λοιπός εορτάς αγάπησαν 

το Σχολείο και ημιλλιλJντο ποίος θα 

φανεί καλύτερος. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι ο κ. Κορέλλης τας ι:!Jρας της ανα

παίjσεως τας 

του σκοπού του 

αποροι:ιμε που αυτή την 

αδικία. Προπαντός εναντιον μας και 

εναντίον των παιδιών μας που θα στε

ρηθούν του αρίστου διευθυντού των. 

Ελπίζουμε ακραδάντως <Ίτι η αίτησή 



μας αυτή θα εισακοuσθή και ο κ. 

Κορέλλης θα παραμείνει στη θέση του, 

διότι νομίζομεν ότι η γνώμη ημι~ν των 

μητέρων πρέπει να εισακουσθή, διόη 

διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος εκλι

πόντος του ενθουσιασμού να παύση η 

συνεργασία με το σχολείο προς μεγά

λη ζημία των παιδιών μας. 

Η Γραμματεύς του Συνδέσμου Γονέων 

Δημοτικού Σχολείου Βατυλής Μαρία Κ 

Παπαχαραλάμπους 

31.8.1954 

(Εποvται της άνω αιτήσεως 114 uπο
'{ραφαί των μητέρων των παιδιών του 

σχολείου Βατυλής. 

Η θητεία του Γεωργίου Καρέλλη διευ

θυντή του σχολείου Αγίου Αμβροσίοu 

Κuρηνείας κράτησε μόνο δυο χρόνια 

1954--56 και έληξε όπως φαίνεται πιο 
κάτω με την αλλαγή θέσεων. 

Έντιμοv 

Λευκωσία 

Οι υποφαινόμενοι Γεώργιος Κορέλλης 

Διευθυvτης Δημοτικού Σχολείου Αγίου 

Αμβροσίου Κυρηνείας και Ιωάννης Χαρ

μαντάς Διευθυντής Δημοτικού 

ου Κυθρέας, δεχόμεθα όπως ανταλλά

ξουμε αμοιβαίως τας θέσεις μας. 

Ελπίζουμε ότι εγκρίνετε την cΝrαλλα-

ταύτη. 

Λευκωσία 4.9.1956 

Μετά πάσης τιμής και υπολJlψεως 

Γειiψyιος Κορέλλης - Ιωάννης Χαρμα

ντάς. 
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Η έγκριση ελήφθη και αυτομάτως εγί

vετο και η ανταλλαγή. 

Σ' αυττΊ συνέτεινε και η πιο κάτω επι" 

στολή του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κυθρέας που την υπογράφουν ο 

Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Κuθρέ

ας. 

Διεuθυντήν Παιδείας 

Λευκωσία. 

Η επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων: Ο 

κ. Γεώργιος Α. Κορέλλης υπηρέτησε και 

άλλοτε βοηθός διδάσκαλος εις το σχο

λείο της κοινότητας μας και η εργασία 

του και η όλη προσφορά εξετιμήθησαν 

μεγάλως. 

Περαιτέρω ο διορισμός του στην κοινό

τητα μας θα μας απαλλάξει από τη 

φροντίδα εξευρέσεως καταλλήλου 

κατοικίας δια τον ξένον διδάσκαλο, 

πράγμα πολύ δύσκολο η εξεύρεσή του. 

~1956 

Δρ. Κυριακού Δήμαρχος 

Παύλος Αντωvίου Αντιδrιμαρχος. 

Σ' αυτfJ την περίοδο που ο Γ. Κορέλλης 

υπηρετεί στην Κυθρέα παρακολούθησε 

μαθήματα για τηνπεριποίηση Ίων Σχο

λικών Κήπων και την οργάνωση των 

Νυκτερινών Ινσητοίιτων από 3·5 
Σεπτεμβρίου 1959 τα οποία οργάνωσε 
το Γραφείο Παιδείας στη Λευκωσία. 

παρακολουθή

σεως τούτων uηογεγραμμ~~vα από το 

ΣΑ Γερμαvάκο Ανώτερο Εκπαιδευτικό 

Λειτουργό κατατέθηκαν είς 

το φάκελο εκάστου δασκαλοu οι οποίοι 

τα πορακολούθησαv, 
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Στην Κυθρέα ο Κορέλλης υπηρέτησε 

τρία χρόνια 1956-59. 

Εργάσθηκε και εδώ στη γενέτειρά του 

με όρεξη και επιμονή και με ακμαίας 

σωματικές και πνευματικές δυνάμεις 

εγκαταλείποντας άριστες εντυπώσεις 

εις την κοινότητα, εις δε το Δημοτικό 

Συμβούλιο απέδειξε πως οι συστάσεις 

που έγραψε στο Υπουργείο Παιδείας 

επαλήθευσαν. 

Το επόμενο σχολικό έτος 1959-60 ο 

Κορέλλης διορίστηκε στο Νέο Χωρίο 

Κυθρέας, όπου και η μόνιμος κατοικία 

του. Εδώ εργάσθηκε για μια πενταετία 

1959-64 αφήνοντας την σφραγίδα της 

προσωπικότητας του με εξαίρετες 

εντuπciJσεις, αναδεικνύοντας μαθητές 

άξιους για γυμνασιακές και πανεπιστη

μιακές σπουδές. 

Τα τελευταία τρία χρόνια της διδασκα

λικής καριέρας του Κορέ:λλη το Υπουρ

γείο Παιδείας δεν θέλησε να τον απο· 

μακρύνει από το σπίτι του, γι' αυτό τον 

επανέφερε και πάλι στην Κuθρέα 1963-

67. Ί-Jταν και τούτο μια αμοιβή και 

παράλληλα μια αναγνώριση για τον 

ακάματο σκαπανέα της δημοτικής παι

δεiας, που εργάσθηκε 41 έτη στη δημο

τική παιδεία της Κύπρου κι απ' αυτά 20 
χρόνια διευθυντής πρώτης τάξεως με 

22 χρ6νια εργασίας να κοιμάται στο 
οικογενειακό σπίτι. 

Υπουργείο Παιδείας 25.5.1967 

Κύριον 

Γεώργιο Α. Καρέλλη 

Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Κυθρέ-
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ας 

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι 

συμφώνως προς τον εν ισχύ'ί Νόμον 

αφυπηρετε~ε την 31ηv Αυγούστου 

1967, λόγω ορίου ηλικίας. Γίνονται 

διευθέτησεις περί καταβολής εις υμάς 

του φιλοδωρήματος και της συντάξεως 

σας. 

Επί τη ευκαιρία επιθυμώ να εκφράσω 

προς υμάς τας θερμάς μου ευχαριστίας 

δια την πολύτιμον συμβολή σας εις την 

ανύψωσιv της στάθμης της ελληνικής 

εν τη νr1σω εκπαιδεύσεως και την 

βαθείαν εκτίμηση ημών προς το έργον 

σας, όντες βέβαιοι ότι και μακράν της 

υπηρεσίας θα εξακολουθrισετε περι

βάλλοvτες τα σχολεία με αuηΊv ως 

μέχρι σήμερον στορ γην, σας εuχόμεθα 

πάσαν ευδαιμονίαν εν τω μέλλοντι. 

Μετά ημτΊς 

Κλεάνθης 

Διευθυντής Εκπαιδεύσεως 

Ο Γεώργιος Κορέλλης την αφυπη

ρέτησrJ του εξασφάλισε εργασία στην 

ιδιωτικιΊ Σχολή Κουσελίνη στη Λευκω

σία, πλησίον της εκκλησίας Αγίου 

Αντωvίοu. Δίδασκε Ελληνικό, Μαθημα

τικά και άλλα βοηθητικά μαθήματα. 

ιωθημερινά στη Λευκωσία με 

το λεωφορείο της γραμμής Ι<αι επέ-

στρεφε με την ίδια 

των μαθημάτων. 

με το πέρας 

Ξεκιvούοε με ζέση και ενθουσιασμό 

καλοvιυμένος με το πιο ακριβό και επί

σημο κοστούμι με στο 

κεφάλι και μπαστούνι στο χέρι, φάvτα-



ζε πραγματικά τέλειος καθηγητής, 

όπως απαιτούσε το λειτούργημα της 

μέσης εκπαίδευσης της εποχής εκεί

νης. Επτά χρόνια κράτησε η θητεία 

στην Ιδιωτική Σχολή Μέσης Εκπαίδευ

σης και στο πέρασμά του άφησε κι εδω 

ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικό

τητάς του. 

Ο Γεώργιος πέραν της δράσεως του ως 

εκπαιδευτικός υπήρξε κι ένας aξιαγά

πητος σύζυγος κι ένας προσφιλιiς 

πατέρας. Νυμφεύθηκε στις 25 Αυγού
στου 1935 την Ευανθία Κώστα 

Χ"Ζαβρού από το Νέο Χωρίο, γόνος 

εκλεκτών οικογενειών των Χ"Ζαβρώv 

του Νέου Χωρίου και των Φραγκίδων 

της Κυθρέας. 

Σ' ένα εκτεταμένο χωράφι στα βόρεια 

του Νέου Χωρίου ο Κορέλλης έκτισε δι' 

εξόδων του το αρχοντικό, που αποτε

λοίισε στην πραγματικότητα στολίδι 

του Νέου Χωρίου. Το υπόλοιπο του 

χωραφωύ με 

δενδρα κυρίως και ανάμεσά τους 

μεσπιλιές, χρυσομηλιές, πουρνελιές 

και άλλα καρποφόρα δένδρα. Στη συνέ

χεια ένα μικρότερο μέρος το δενδρο

φύτευσε με την παραδοσιακή ελιά που 

πλεονάζει στα μέρη μας, και μετατρά

πηκε σ' ένα μικρό λιοχιί.>ρι Ο '"' ... "''"'"' 
του ήταν ένας από τους καλύτερους 

γαιοκτήμονας της Κυθρέας. Το πατρικό 

σπίτι ήταν στην περιοχή Σεραγίσυ της 

Κυθρέας που περιβαλλόταν από εκτε

ταμένο περιβόλι και δίπλα ακολουθού

σαν κηΊματα στα οποία καλλιεργοι)σαv 

με εποχιακές καλλιέργειες στα οποία ο 
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μικρός Γεώργιος μικρό παιδί του δημο

τικοιΊ σχολείου υηεβοηθούσε σ' όλες 

ης γεωργικές εργασίες. Τα κτήματα 

τούτα κατέληγαν στη Χάπρικα του 

Αvτωνάτζη όπου εργαζόταν ο μικρός 

Γεώργιος. Αλεθε σιτάρι ο μύλος της 

Χάrιρικας, πουργούρι, κανάρι για παρα

σκευή του Τραχανά. Πέραν τούτων η 

δύναμη του νερού κινούσε εκκοκκιση

κή μηχανή που ξεχώριζε το βαμβάκι 

από τους σπόρους του με προιόντα το 

μαχλούζι και το βαμβακόσπορο. Το 

μαχλούζι χρησιμοποιόταν για την κατα

σκευή παπλωμάτων (αρκετά θερμαντι

κά το χειμώνα) και οι γυναίκες έπλεκαν 

νήμα βαμβακερό και ύφαιναν τα βαμβα

κερά υφάσματα. Ο βαμβακόσπορος 

διδόταν ως πρόσθετη τροφή με το άχυ

ρο στα βώδια που αροτριούσαν τη γη. 

Όλα τούτα τα μηχανήματα της Χάπρι

κας τα χειριζόταν ο τετραπέρατος 

Γεώργιος και υπaβοηθοuοε αξιόλογα 

την πολυμελή του οικογένεια. Με 

τέτοιο περιβάλλο που έζησε ήταν επό

μενο να κάμει τα δένδρα και τη γεωργι

κή παραγωγή αχι.ίJριστο σύντροφο στη 

ζωή του Με την εγκατάστασή του στο 

Νέο Χωρίο όπου βρήκε αρκετή κτημο

σι)νη έπρεπε να την αξιοποιήσει και να 

την εκμεταλλευτεί κατάλληλα. Εύκολη 

ήταν η άρδευσή τους γιατί βρισκόταν 

σε απόσταση από την αρτηρία 

του νερού Κεφαλοβρύσοu που έδιδαν 

τις πρώτες νομές (κατέμια) στα γειτονι

κά χωριά. Όλα τα ξωχώραφα που ήταν 

κληρονιμικά από τσuς γονείς' τους, 

σημαντικής εκτάσεως τα καλλιεργούσε 

Γ 
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ο Κορέλλης με σιτηρά με χέρια εποχια

κι:.ίJν εργατών και ανάμεσά τους και ο 

ίδιος τον καιρό της σχόλης. Από το 

γάμο τους απέκτησαν τέσσερα τέκνα. 

1.Τον Κώστα, 2. τη Λένια, 3 τον Αντιί>νη 
και 4. τον Αχιλλέα. Ο Κώστας σπούδα· · 
σε φιλολογία στο ΕΘνικό Πανεπιστfl

μιο Αθηνών και διορίσθηκε καθηγητής 

στη Μέση Εκαίδευση και προήχθηκε σε 

διευθυντή Γυμνασίων και Λυκείων. Στη 

διάρκεια της υπηρεσίας του εκλέγηκε 

Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ και από τη 

θέση του υπεστήριξε με πείσμα και επι

μονή το συνδικαλιστικό κίνημα με απο

τέλεσμα τη λύση πολλών αιτημάτων 

καθηγητών. 

Η Λέvια φοίτησε στο Γυμνάσιο Παλ

λουριώτισσας ι<αι μετά την αποφοίτησή 

της παντρείπηκε το Γλαύκο Βακή από 

τον Καραβά, παραγγελιοδόχο, που 

ήταν ανώτερος υπάλληλος στην Εται

ρία Σεβέρη και παράλληλα διατηρούσε 

δικό του Γραφείο. Με το γάμο τους 

εγκαπ:στάθηκαv στη Λεωφόρο Καλλι

πόλεως 22 στη Λευκωσία, όπου έκη
σαν δικό τους σπίτι και το μισ() κόστος 

πληρώθηκε από το Γεώργιο Καρέλλη. 

Ο Αντώνης σπούδασε φυσικές επισηΊ

μες στο ΠανεπιστrΊμιο Αθηνών και με 

την αποφοίτηση τοu προσλήφθηκε σε 

σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ι'>που 

aφυπηρέτησε με το αξίωμα Διευθυνη) 

Σχολείων. Ο Αχιλλέας σπούδασε ιατρι

κή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη 

συνέχεια ειδικεύθηκε στη Βρέμη της 

Γερμανίας στην ουρολογία. 

Εγκατεστάθηκε στη Λευκωσία όπου 
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εξασκεί το επάγγελμcι του. Ο Γεώργιος 

Κορέλλης πέραν του διδακτικού και 

οικογενειακού του έργου είχε ακόμη 

ενεργό ανάμειξη στα κοινά. Εργάσθηκε 

ως εκκλησιαστικός επίτροπος του 

ιερού ναού Αγίου Χαραλάμπους στο 

Νέο Χωρίο. Ανέπτυξαν με τον ιερέα 

Πάτερ Διομήδη θρησκευτική δράση με 

ομιλίες στα κατηχητικά και τακτική 

ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπf]ς 

από του άμβωνος. 

Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Αρδευτι

κού Συνδέσμου για προστασία των 

νομών (κατεμιών) Νιοχωρίτικου και 

Τραχωνίτικου. 

Υπηρέτησε επίσης ως μέλος του 

Συνεργατικού Ελαιοτριβείου Νέου 

Χωρίου για την ίδρυσή του αρχικά και 

βραδίιτερο για την επέκταση των επι

χειρήσεων του σε αλευρόμυλο για άλε

σμα σιταριού κριθαριού και κοvαριού. Ο 

αείμνηστος Γεώργιος με τη σύζυγό του 

Ευανθία ευτύχησαν v' απολαύσουν 9 
εγγόνια, όλα γιούδες. Ο Γει()ργιος 

όμως ευτύχησε και 3 δισέγγονα από το 
γάμο της θυγατέρας του Λένιας. Ο 

Γεώργιος πέθανε σε ηλικία 93 ετι\)ν την 
23η Ιανουαρίου 2000 και τάφηκε στο 
Νέο Κοιμητήριο των Αγίων 

Κωνσταντίνου και από την 

εκκλησία των δυο Ισαποστόλων. 

Πήρα τις άνω λεπτομέρειες για τη 

μελέτη μου από το φάκελο του αείμνη

στου Γ. Καρέλλη που φυλάττεται στο 

Κυπριακό Αρχεlο, στους υπαλλήλους 

του εκφράζω ευχαριστίες. 


