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Η Κυθρέα στον κυπριακό τύπο του χθες 

Οι παλιές κυπριακές εφημερίδες 

περιλαμβάνουν πλήθος από πληρο

φορίες για τη ζωή των κατοίκων της 

Κύπρου, καθώς και πολλά ενδιαφέρο

ντα στοιχεία για τα χωριά και τις 

πόλεις του νησιού, που ο εντοπισμός 

τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό 

στη διεύρυνση των γνώσεών μας 

γύρω από τηv τοπικη ιστορία. Ορι

σμένα από τα δημοσιεύματα αυτά, 

που αφορούν rην κοινότητα της 

Κυθρέας, είχαμε αναδημοσιεύσι::ι με 

σύντομα σχόλια σε παλαιότερα κεί

μενά μας [περ. ,, Ελεύθερη Κυθρέα,,, 

αρ. 41-42 (1991), σ. 136-137, αρ. 4Τ· 

48(1993), σ. 122, αρ. 50-51(1994), σ. 

113-114}, ενώ παρόμοια δημοσιεύτη

καν κατά καιρούς και από άλλους 

ερευνητές στο ίδω περιοδικό. Στο 

παρόν σημε[ωμα δίνουμε στη δημο

σιότητα ακόμη μερικά δημοωεύματα 

του κuπρ~κού τ~που των πρώτων 

χρόνων της Αγγλοκρατίας, που αφο

ροίιν πτυχές της ιστορίας της εκπαί .. 

δευσης της κοινότητας, κατά τον 19ο 

αιώνα 

Το πριίπο από αυτά εντοπίστηr;ε στην 

εφημερίδα «Ευαγόρας», ημερομη

νίας 28 Ιουλίου 1895, φέρει τίτλο "Εν 

Κυθραία» και αφορά τις δημόσιες 

εξετάσεις nou διεξήχθησαν στο Παρ-

Κu.iστής Κοκnιvόφτaς 

θεναγωvείο της κοινότητας, το 

οποίο, όηως είναι γνωστό από παλαι

ότερο δημοσίευμα ( «Ελεί;θερη 

Κυθρέα», αρ. 47-48(1993) σ. 122), 

ειχε ιδρυθεί μ~ δεκαετία νωρίτερα. 

Το 1895, το Παρθεναγωγείο διευθυ

νόταν από την Πολυξένη Παπαζαχα

ρίου, η οποία δίδασκε και ιο 1885, τα 

δε αηοτελέσμα ra, σίιμφωνα με τον 

ανώνυμο εηωτολογράφο που παρα

κολούθησε τις εξετάσεις, ήταν εξαι

ρετιr.α: 

«Τυχαίως την 20ην Ιουλίου παρέστην 

εις τας εξετάσεις του Παρθεναyωγεί· 

ου της κωμοηολεωc; Κuθραίας, όηερ 

δίευθuνει η εγχώριος σεμvrι δεσπο

σύνη Πολυξένη Παπαζαχαρίου. Τας 

εξετάσεις ται)τας ετίμησαν δια της 

ευγενούς παρουσίας του ο σπουδαί

ος κ. Παυλίδης (ο κοινώς δασ:<αλούδι 

καλούμενος), οι αξιότιμοι δημοδιδά· 

σκαλοι της ειρημf:vης f<ιίψης, η εηί

τροπfJ της Σχολi']ς, πολλαl δεσποινί

δα:: και f<υρίοι ε'ιχώριοι και εξοχεύου

σαι. Εκ των ευστόχων απαντήσεων 

των μαθητριc!Jν εις τας διαφόρους 

ερωτήσεις ::ου τε f<.. Παuλίδου, των 

δημοδιδασκcΊλων και εμοι) επείσθη

μεν άπαντες οι ακροαταί, ότι η ειρη

μένη διδάσι<ολος ειργάοθη αόκνως, 

καίτοί ηηεlλείτο η πρόοδος υπό των 
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πολλών απουσιών, ας εν τη διδασκα

λική ομιλία της η διδάσκαλος εξέθε-

ο~εv. Εις ακροατής.Κuθραία, 20 Ιουλί~ 
ou 1895»_ 

Από επιστολη που εστάλη στην ίδια 

εφημερίδα και δημοσιεύτηκε μερικές 

ημέρες αργότερα, στις 11 Αυγούσ~ου 

1895, πληροφορούμαστε ότι. εκτός 

από το Παρθεναγωγείο, λειτουργού

σαν τότε στην Κυθρέσ με -ίην ίδιο επι

τυχία και δυο Αρρεναγωγεία: 

«Μας γράφο~ν εκ Κυθραίας: .3 

Αuγοuστοu 1895. Αι εντυπωσεις θεα

τού τινος περί των εξετάσεων των εν 

Κυθρσίσ σχολήν, ενός Παρθεναγω

γείου και δυο Αρρεναγωγείων. Καθό

σον ίδων ευχαρίστως και ηκροάσθην 

τος ερωτήσεις και ευστόχους απα

ντήσεις των διδασκάλων και μαθητών 

καταφαίνεται ότι αμφότεροι δtδάσκα

λοι και μαθηταί εξετέλεσαν το καθή

κον των εν αυταπαρνήσει, ως και ot κ. 

Επίτροποι εμερίμνησαν δεόντως περί 

της οικοδομής υγιών και περικαλλών 

αιθουσών,,. 

Πολύ περισσότερες πληροφορίες για 

ένα από τα σχολεία που λεπουργού

σαν στα τέλη του 19ου αιώνα στην 

Κυθρέα, αυτό του Αγίου Ανδρονίκου, 

αντλούμε από επιστολή που εστάλη 

από ανώνυμο επιστολογράφο και 

δημοσιεύτηκε με τίτλο "Εξετάσεις. 

Δημοτικόν σχολείον Κυθραίας» στην 

εφημερίδα της Λευκωσία ,,φωνή της 
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Κύπρου", ημερομηνίας 10/22 Ιουλίου 

1899. Οπως αναφέρεται το σχολείο 

είχε δυο διδασt<άλοuς και διcuθuvό--

ταν από τον ΧρΙΊστο Φραγκίδη, ο 

οποίος rΊταν απόφοιτος του Παγκu·· 

πρίοu Διδασκαλείου. Τις δε εξετάσεις 

παρακολούθησαν αρκετοί καθηγητές, 

καθώς κat ο Γυμνασιό.ρχης του 

Παγκυ:ιρίου Γυμνασίου Μιχαήλ 

Βολανάκης, ο οποίος συνεχάρη τόσο 

τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής της 

κοινότητας όσο και τους διδασκά

λους για τα άριστQ αποτελέσματα 

που παρουσίασαν οι μαθητές: 

«Επιστέλλουσιν ημίν εκ Κυθρέας: Τη 

παρελθούση Κυριακή ενώπιον του 

φιλομούσου κοινού της κωμοπόλεως 

ταύτης και των εκ Λευκωσίας ευγε

νώς υπό της αξιοτίμου επιτροπείaς 

των σχολείων προσκληθέντων κ.κ. Μ. 

Βολανάκη, Γυμνασιάρχου, και Ν. 

Κοσσυφάκη, καθηγητού των τεχνι

κών μαθημό.των, και άλλων καθηγη

τών του Πο'{κυπρίου Γυμνασίου, 

λαμπρότατα διεξήχθησαν οι ι:.:ξετ<i

αεις του διδασκάλου bημοτικού σχο

λείου του Αγίου Ανδρονίκου. Το σχο

λείον τούτο διηuθυνεν άριστα ο εκ 

του Παγκυττρίου Διδασκαλείου πέρυ

σιν απολυθείς αξιόλογος νέος f\. Χρ. 

Φραγκίδης, έχων συνάδελφον ον από 

τινών ετιiJV εκεί διδάσκοντα Ι<;:. Μιλ

τιάδην Βασιλείου, του οποίου ίδιος 

διάλογος πατριωτικός κατά την έναρ

ξιν των εξετάσεων απαγγελθείς υπό 



δυο μαθητι!Jν, τα μάλιστα ήρεσε τοις 

παρακαθη μένοις. 

1\οvοδοσίαν κατάλληλον εξεφώνη

σεν ο διευθυντής, εν τη οποία μετά 

χαριτος και γλιί)σοnς γλαφυρός εξή

ρε το εξανθρωπιστικόν tργον της 

παιδείας, και συνεβούλευσε τοuς αξ. 

κ.κ. Επιτρόπους των εκκληωών και 

των σχολείr.υν να εκπληρώσωσι raς 

αvάγιως της Σχολής, όπως καταστή 

αύτη αξία του προορισμού ·ίης. Ευχά

ριστα υπήρξαν, ως είπε τα αποτελέ

σματα τσυ κοινοιj των μαθητών 

εκκλησιασμού κατά πάσαν κuριuκήν 

και εορτήv, όπως επίσης και το της 

συλλογής εράνων καθ' εβδομάδα, εκ 

των οποίων ηδυνήθη να ενδύση ατιό

ροuς τινός μαθητάς και νc παpαοχη 

αυτοίc: τα απαιτούμενα διδακτιι'ά 

βιβλία. Είπε προς τούτοις ότι το πρό

γραμμα, το υπό της Κεντρικής Ε'\παι

δευτικής Επιτροπείας εκποvηθέv, 

εφηρμόσθη τελείως και παρήγαγε τα 

αναμενόμενα λαμτ-φά αποτελέσματα. 

Όντως ήτο λίαν συyκινητιι-zόν να βλέ

πη τους μικρούς μαθηη'..!c; ιι<:αvιί.)ς 

παρεσκευασμέvουc;, ώστε να κc~τr1Vο

ώσιν ευχερώς την θείον του Ευαγγε

λίου γλιΟσσαν και να ερμηVf;Ι~!l:..ΙΟι 

δράμα της νεωτέρας ελληνικής 

γλιίJσσης και να εκτελώσι πάντα τα 

δυνuτά πρόχειρα πειράμαω και να 

μεταχειρί(,οvιαι εν τη c!ψηψΊοει 

γλι.ί.)σσαν κοθαρεύουσrιν, ήτιc; παρή-
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-γογεν αρίcτην εντι)πωσιν. Άξιοι πλεί

στrJ.)'ν συγχcρητηpίων είναι και οι αξ. 

κ.Ι\. Επίτροποι και ο ευδόκιμος διευ

θυντής των, διοτι μεριμνώντες και 

πι::ρί τηc; μορq:,;J..Jσεως του σώματος 

απείρους κατέβαλαν προσπαθείας, 

όπως προσαρ-:-ήσωσι τη Σχολή και 

γυμναστηρων , ανεπαρκές μεν κατά 

το παρόν αλλ' ελπi.δας πολλάc; παρt

χον, ότι λίαν nροσι::χιίJς θέλει κn_ταρ

τισθη και συμπληρωθή 

Μετά το τέλος Ηι1V πρωινών ε~ετά

σεων, c κ. Γυμν;:ωιάρχης μι; θερμούς 

λόγους πρnι.: τους παρισταμένους 

ε~ήρι:: το φιλομουσον των κατοίκων 

;ωι τα αγαθά της παιδείας, δια της 

σπο~ας ασφαλώς τα tθνη οδηγούνται 

ε:ς την ελευθερίαν κω την αληθή 

ευδαιμονίαν. Συyχοίροντες εν τέλει 

τους φιλομούσους κατοίκους της 

Κuθραίας, και ιδία τον ρέιαην πρόF.> 

δρον της Επιτροπείας των σχ:Jλείων 

δια τους αρίστους αιιτων διδασκά

λους, ευχόμεθα να διατηρc.ίΙσt το-..: 

αυτόν πρnς τα σχολεία ζ1iλΟ'/ και να 

οrτοvέμωσι πά1ιτοτε την ηροσήΙ,συ

σαν εκτίμησιν εις τους ικανυί:ς διδα

σκάλους". 

Η «Φωνή της Κύπρου,, ημερομηνίας 

7!20 Ιοι~λίου 1900, δημοσίευσε ακόμη 

ένα σχετικ6 σχολιο για τις εξετάσεις 

ηου έγιναν τόη: το Δημοτικό Σχολείο 

του Aγlou Ανδρονίκοu. Οπως πληρο

φορούμασrε., σης εξετάσεις πορέ-
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στησαν και πάλιν ο Γυμνασιάρχης 

Μιχαήλ Βολανάκης και μερικοί καθη

γητές του Παyκurτρίοu Γuμvασίοu, τα 

δε αποτελέσματα ήταν άριστα: 

«Τη παρελθούση Κυριακή εγένοντο 

οι εξετάσεις της εν Κυθρσία Δημοτι

Ι<JΊc; Σχολής Αγίου Ανδροvίκου ενώ

πιον πολλού ακροατηρίου. Εις τα ς 

εξετάσεις τταοίσταντο ο Γυμνασιάρ

χης και οι καθηγηταί κ.κ. Ε. ΚωΙιστα

ντινιδης, ΠαπαιrJ..Jάννου κω Γ!αντ(ι

κης υπό της Επιτροπής των σχολεί

ων προς τοιjτο προσκληθεντες. Η 

επιδειχθείσα πρόοδος εν τη Σχολή 

όχι μόνον εδικαίωοε τος ελπίδαc των 

κατοίκων της Κυθραίας εις τους ικα

νοτάτους αυτών διδασκάλους, τους 

κ.κ. ΧρrΊστον Φραγκίδην και Μιλτιά

δην Βασιλείου, αλ;,ά και διετρανώθη 

ότι εκπληρούνται επιτυχέστατα ο 

σκοπός τοu Δημοτικού Σχολείου. 

Μετά μεσημβρίαν εις τος εξετ6σεις 

της γυμναστικ~Ίς rιαρίστατο και ο κ. 

Α. Λιασ[δης, μετά της διεuθίJντριας 

του Παρθεvογωγεiου Λεω\ωσίας,,. 

Την ίδιc χρονιά δημοσιεύτηκε σε 

άλλη εφημερίδα rης Λευκωσίας, ων 

"Κύπριο", ημερομηνίας 14 :ουλίοu 

1900, ακόμη μια είδηση που αφορά 

την εκπαίδευση στην Κυθρέc:ι. Σχετί

ζεται με τις δημόσιες εξετάσεις που 

έγιναν στο Παρθεναγωγείο της κοι

νότητας, στο οποίο δίδασκαν οι Χρυ

σταλλένη Παπαδοrιούλλοu και Μαρlα 
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~(uριακού απόφοιτοι TO\J Παρθι:ναγω

γείου Λευκωσi.ας. 

,, Τη παρελθοι:ιση ΚυριακrΊ εγένοντο 

εν Κυθραία εν μεσω απείρου κόσμου 

οι εξπάσεις τοu Παρθεναγωγείου. Αι 

εξετάσεις αί11αι κατέδειξαν ότι οι εν 

αυτώ διδάσκπ<Jt:Jαt δαδούχοι του 

ιερού πuρό~ της παιδείας, aπόφοιτοι 

δε ωυ εν Λευr@σiα ΠαρθεναγωγείοLJ 

δεσποιvίδεc: Χρυσταλλέvη Λ. Παπα .. 

δοπουλλοu K:Jl Μαρία Κυριακοι:ι, 

οιjδενός εφείσαντc κ6ποu ηρος όσον 

ένεστι πληρεστεραν επιτέλεcιv του 

καθήκοντος αυτών.Δια ταύτα μέγα 

ει)γε κο~ ειλικρινή συγχαρητήρια προ

σφέρομεν προς αυτός μετrJ. της ελπf · 

δος ότι και εν τω μέλλονίi δε'V θα 

παι)σωνται προσφέρουσαι μετά του 

αυτοιj ζήλου την καρποφόρον εργα

σίαν αυni.J1,; τη φιλτάτη ηατρίδι. Η 

κωμόπολις Κυθραια κτησαμέ'Vη δ~δα

σκά.λους μεv αποφοlτσυς του Γ!αγκυ· 

ηρίσυ Γυμνασίου, διδασκαλίσσσς δε 

αποφοίτοι..:ς ·t ου Παρθεναγωγείου 

Λευι<ω::Jίας ι-<.ατωρθωοεv να δώση τας 

οpθάc; βάσF;ι.ς Γης παιδείας, τα δε 

εκπαιδειιτικiι αυτής καταστήματα να 

αιι,;τελωuι πρότυπον Δημοτικών Σχο

λείων εν Κύπρω. Και τούτο αποδεί

κνυσι τρανότατG. την υγιό εργασίαν 

κω εκπαίδευσιν, ήτις γίνεται εν τοις 

ανωτcηοις της Κύπρου εκπαιδευτηρί-




