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Ο δάσκαλος Σταύρος Κυπραγόρας από την Κυθρέα 

Χριστόδοιιλος Πέτσας 

Σuνεχεια απ ο το προηγούμενο τεύχος Αριθ. 7 4··75 σελ. 91-100 

Εν Κυθρέα τη 27 Ιουλίου i 946 

Προς τον Εντιμότατον Διευθυvτήν της Παιδείαc · 

Λευκωσία 

Εντιμότατε, 

Οι μετά βαθυτάτου σεβασμού υπογεγραμμένοι 

εκφράζοντες ζωηράν επιθυμίαν των ενοριατών 

μας λαμβάνομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν 

υμάς θερμώς όπως κατά τους προσεχείς διορι

σμούς των διδασκάλων επαναδιορισθεί ο Διευ

θυντής του σχολείου μας κ. Σταύρος Κυπραγό

ρας προς το συμφέρον ολοκλήρου της Κωμοπόλεώς μσς. 

α. Από της διαγωγής και της εν γένει συμπεριφοράς του κ. Κυπραγόρc και εντός 

και εκτός του σχολείου είμεθα πλήρως ικανοποιημένοι και ωχαριστημένοι. 

β. Επί της cποχrις του κ. Κυrτραγόρα εδόθη η με'{αλύτερη πνευματική ι\Jθησις εις 

την Κωμόπολίν μας. Πλέον των 120 παιδιών μαθηταί και μαθήτριαι εστάλησαν 

εις ανώτερα εκπαιδευτήρια, Αγγλικήν Σχολήν, Παγr<ίJπριον Γυμνάσιον, Ακαδη

μίαν, Θηλέων, Σχολήν Σαμουήλ, και σχεδόν άπαντες παρακολουθούν ευδοκίμως 

τος σπουδάς των. 

γ.Επί της εποχής του κ. Κυπραγόρα εδημιουργήθη το μεγαλύτερο σχολικόν 

δάσος, το οποίον αριθμεί χιλιάδες δασικών δενδρυλλίων. 

δ. Επειδή η Σεβαστή ~\υβέρνησις μας παραχώρησε f200 δια την αναδάσωση των 

λόφων και σχηματισμόν κοινοτικού δάσους έχομεν την ανάγκην τι!Jρα περισσό

τερον της πείρας και των πολυτίμων συμβούλων του κ. Κuπραγόρα τος οποίας 

τόσον προθύμως πάντοτε μας παρέχει δια την επιτυχή διεξα'{ωγήv της εν λόγω 

εργασίας. 

Ελπίζομεν, Εντιμότατε, ότι θα σuμφωνr1τε κω Σεις μαζί μας ότι η μετάθεση τοu 
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κ. Κυηραγόρα θα είναι μια μεγάλη απώλεια για την κοινότητα μας και ο επανα

διορισμός του αποβϊ1 προς το συμφερον ολοκλτ'ΊΡΟU της κωμοπόλεώς μας. 

Μουκτάρης, Ενορίας Αγίου Ανδροvικου Κuθρέας 

Κώστας Σ. Μαλαός, Σφραγίς 

Μουκτάρης, Ενορίας Αγίας Μαρίνας Κυθρέαc 

Αντώνης Χ" Γιάγκοu, Σφραγίς 

Μοuκτάρης, Ε:νορί::ις Αγίου ΓεωρΎίου ΚυθοεΩς 

Α.Ν. Καττάμης, Σφραγίς 

Γραφείον Ποtδεως 

31 Ιουλίου 1946, ΛειJκωσία 

Εν σχέσει με την υπό ημερ. 27.7.46 επιστολήν σας, σας πληροφοpώ μετά λύπης 
μου ότι είναι απίθανον ότι ο κ. Κυπραyόρας θα επονσ~tορισΟή ει~ i<Lιθρέαν. 

Ούτος γνωρίζει όμως, ότι διιωιοίιται ν' αποταθι': δί' επaναδιορισμον Γ<(Η η αίτησίς 

του θα επανεξετασθή. 

Κάλλη ν 

Διευθυντής Παιδείας 

Αίτησις Διορισμού δια Διδασκάλους 

1.Εγγαμος Σταύρος Κυπραγόρας Ηλικία 53 εη.Jν 

2.Ηλικία τέκνων α· 22 β· 20 γ· 13 δ· 5 ετι)Jv 

3 Ποία η πόλις η το χωριό σας Κυθρέα 

4.Παρών διορισμός Ι<L!θρέ.α 

5.Ημερομηνία παρό\'τος διορωμοιj 15.9.1934 

6.Σύνολον υπηρεσίας εις τοuς ακόλουθους τύπους σχολεί(.ι)ν 

α.Μονοδιδάσκαλα 7 Έτη !VIήνες 
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β.Βοηθός διδάσκαλος 14 έτη 2 

γ. Βοηθός Διευθυντής 1 έτος 

δ.Διευθυντής 15 έτη 10 

7. Θεσεις δια τας οποίας αποτείνεσθε τώρα ονομαστί τέσσεpεις θέσεις κατά σει
ράν προτιμήσεως 

α.Στρόβολος 

β.Άγιος Δcμέ~ιος 

γ.Βατυλή 

δ.Ζιi.Jδlα 

8.Ειδικαί περιστάσεις εν συντομία προτιμώ διορισμόν ει.ς Στρόβολον δια να t':χω 

πλησίον μου τον υιόν μου όστις εδήλωσεν εγγραψήν εις την Αγyλικήν Σχολήν 

Λευκωσίας. 

Υπογραφη Σταύρος Κυπραγόρας 

Γραφείο Παιδείας 

Λευκωσία 13.8.1946 

Κύριο Σταύρον Κυπραγόραν 

Κυθρέαν 

Πληροc.ρορείσθc 6τι απο της 1 ης 9.19-t6 μετατiθεσθε απ6 Κuθρέαν εις Βατυλήν 
ως διευθυντής. 

Οφείλετε να με πληροφορήσετε μi:σον της Σχολ~κrΊc; ΕΞπιΊροr.:είας όταν αναλά

βητs:: καθήκοντα εις την νέαν σας θέσιν. 

Διευθυντής Παιδείας Κάλλην 

Βατυλή, 1.9.1946 

Έντιμοv 

Διευθυντήv Παιδείας, Λευκωσίαν 
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Εντιμότατε, 

Πληροφοροι)μεν Υμάς ότι ο διευθυντής του Σχολείου μας Σταύρος Κυπραγόρας 

ανέλαβε καθήκοντα από 1.9.1946. 

Με εξαιρετικη εκτίμηση 

Μουκτάρης Αζάδες 

Σφραγίς 

Γραφείο Παιδείας 

4 Φεβρουαρίου 1948 

Κύριον Σταύρον Κυπραγόρα 

Διευθυντή Σχολείου Βατυλής 

Κύριε Πληροφορείσθε όη δεν θα περάσετε το βαθμόν ικανότητος των f160 δlό

τι δεν εβαθμολογήθητε ως "λίαν ίΚανος" κατά τα τρια τελευταία έτη, όπως απαι

τήται υπο rων κανονισμών. 

2.Η βαθμολογία σας έχει ως ακολΟίJθως: 

1944-45 Σχεδόνικανός 

1945-46 

1946-4 7 Λίαν ικανός 

194 7-48 Ολίγον πέραν του ικανός 

Διευθυντής Παιδείας Κάλληv 

Βατuλή τη 14η Φεβρουαρίου 1948 

Προς τον Εντιμι'Jτατον 

Διευθυντή Παιδείας, Λευκωσίαν 

Εντιμότατε, Λαμβάνω την τιμήν να πληροφορήσω Υμάς όη εγενόμην κάτοχος 

της υπό ημερ. 4.2.1948 επιστολης Σας δι ης μαι γνωρίζετε ότι δεν θα περάσω 

τον σταθμό ικανότητος, διότι δεν εβαθμολογηθην ως "λιαν ικανός" διδάσκαλος 

κατό. τα τρια τελευταία έτη. 
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Επιτρέψατέ μοι, Εντιμότατε, να υποβαλω πpος Υμάς τα ακόλουθα: 

Α. Εφέτος εις το σχολείον το οποίον έχω την τιμήν να διευθύνω ενεγράφησαν 

μέχρι σήμερον 253 μαθητα[ και μαθήτριαι (Ε·+ Στ· 65) (Ε· 34+Στ · 31) Σημειώ, όη 

εκ τουτων ενεγμαφησαν 4 τελευΊαίως ασχολούμενοι εις τέχνην, εντολη της 

Υμετέραc Εντιμοτητος. Το πρόγραμμα του πενταταξίου σχολείου περιλ~ψβάνει 

ότι ο διευθυντής του σχολείου πpέπει να εργασθεί 26 ώρας μόνον καθ' έβδομά

δα, εγώ δε δια να προφθασω την εργασίαν των ανωτέρων τούτων τάξεων αίτι

νες αpιθμούν ως aνωτέρω αναφέρω 65 μαθητάς, εργάζομΟί 30 1/2 ώρος εβδο

μαδιαίως. Αι εν λόγω τάξει~ χωρίζονται llόνον εις τα Ελλ;ιvικά. Ουδέποτε ηνώ

χλησα το Υμετερον Γραφείον, οlιτε ζητ(]ΟΩ να rrροσrεθη δάσκαλος, γνωρίζων 

την μεγαληv έλλειψιν προσωπικού. 

Β.'Ολοι οι επιθεωρηταί, οίrινες μέχρι σrΊμερον επι::θειί;ρησαν την εργc.ισίαν μου, 

μηδέ και αυτού του Εντιμοτάτοu Διευθuντού Παιδείας εξαιροuμενου κ.κ. Κάλ

λην, όστις κατά το έτος 1943 επεσκέφθη το σχολείον μου-οιηύθυνα τότε το σχο

λείο Κυθρέας-και παρακολούθησε την διδασκαλίαν όλων σχεδόν των μαθτψά

των εύρον την μέθοδο διδασκαλίας μου λίαν επαγωγόν και την εργασίαν μου ως 

"λίαν ικανήν". Μόνον ο βοηθός επιθεωρητnς κ,. Ανδρέας Παπαδάτος οσάκις με 

επεθεώρησε καπ1 τα έτη 1944-46 και εφέτος το έτος 1947-48 ευρίσκει την εργα· 
σίαν μου ουχί ως λιαν ικανήν. 

Γ.Επικαλούμαι, Εντιμότατε, την μαρτυρίον του εrτιθεωρητου κ. Ηλία Λάσου, όστις 

επεθεώρησε την εργασίαν μου επί τριήμερον κατά το παρόν σχολικόν έτος, ως 

και τον τρόπον της διδασκαλιάς μου, βαθμολογήσας ταύτην ως λίαν ικανήν. 

Δ.Εκτόc; της σχολικής μου εργασίας, εργάζομαι καθάJς γνωρίζετε και εξωσχολι

κώς, ~ δε εργασία μου εκίνησε και κινι::ί τοv θnυμαομόν ολων των επισήμων, οίτι.

νες έτυχε να παρακολουθi'jσουν ταίιΊηv. 

Δια τους ανωτέr_;ω λόγους, Εντψότατε, παpακαλώ όπως στολή άλλος επιθεωρη

τής και εξετάση την εργασίαν μου, ή και Υμείς ο ίδως, Εντψοτατε, αν ευκαιρή

τε, οπότε είμαι βέβαιος, ότι η εργασία μου Οι:.1 αποδειχθή ότι δε-ν πρέπει να βαθ

μολογήται κάτω του λίαν ικαvος 

Η εργασία μου δεν κρύπτεται. 

Λυπούμαι πολlι, Εντιμοτατε, διότι εχρειάσθη να Σας ενοχ~nσω αλλά πιστεύω, 

ότι τούτο ήτο όλωr; διόΛου απαραίτητο δι' εμέ και να Σας διαβεβαιώσω, ότι εργά-
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ζομαι επί 36 συνεχή έτη ως διδάσκαλος απ:)βλέπων περισσότερο εις το ηθικόν 

μέρος της ερ-yασίας μου τταρά ει.ς το υλιr<όν. 

Ευελπιστώ όη θα τύχω εuνοίκής απαντήσεως 

Έχω την ημήν va διατελω της Υμετtρας 

Εvτιμότητος ευηειθi]ς θι::ρCΙττων 

Σταύρος Κυπραγόρας 

Διευθυντής Μεικτού Σχολείου Βατuλής 

Γραφείο Παιδείας 

27η Φεβρουαρίο:J 1948 

Κύριον, Σταύρον k.υπραγόρα Διευθυντή Μεικτσύ Σχολείου Βατuλής 

Απαντών εις την ε:τιστολήν σας ημερ. 4 Φεβρουαρίοu 1948 σας πληροφορώ μετά 
λύπης μου ότι δεν είναι δυνατόν να γίνη παpεκκλισις από ·ίσυς κανονισμούς. 

Διευθυντής της Παιδείας Κάλλην 

Μια επιτυχής αvαδενδράς έλαβε χώραν την Κυριuκήv 18 ίαv•)uαρίου 194 7 στη 
Βατυλή. Οι ίεpείς του χωρίου από rην εξέδρα των επισήμων ανάμεσα σε δεν·· 

δροστοιχίες ευκαλύπτων και σrίοροuς των αιωνόβι.ωv αυτών δένδρων ανέπεμ

ψαν δέηση σιην παρουσία οίακυσίων μαθητι.ί.Jν του σχολε:ίου, των διδασκάλων 

και πλήθους i{όσμοΙι και του Εντίμου Διοίκητοί: Λμμσχώστοu. 

Μετά την δέηση μαθητές του σχολείου cπrΊγ'{ειλαν ποιr'ίματα και μια καλώς 

οργανωμένη χορωδία χόρc:ψε χορούς και τρaγο(ιδησε τραγοιjδια ~μνούντες όλοι 

τις πολλαπλές ωφέλειες των δένδρων δημωυργιi.\ντας ττολίι ευνοικήν εντύπω

ση. Η εορτή οργανώθηκε υπό το~ διευθυντοι.J του σχολείου κ. Σταύρου Κυπρα

γόρα. 

Αντίγραφο της ε'ιτuπώσεως της γιορτής στάληκε στον Διευθυντή του Γραφείου 

Παιδείας από τον ΔιοικηηΊν Αμμοχώστοu. Ο Ά'fγλος Διευθυντής της Παιδείας 

διηύθυνε την Παιδεία της Κύπρου μας επί 20ετιαν ( 19~i0-1950) παρακολουθώ
ντας τη σταδιοδρομία του αείμνηστου Κυπραγόρα αντί να ~;rιιβραβεύση τον ακά

ματον σκαπανέα της παιδείας και τον αναμορφωτή της κοινωνίας με την εξω-



15 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

σχολική δράσιν του τον πίκρανε σε υπέρτατον βαθμόν. Βασιζόμενος στην έκθε

ση ενός νεαρού διοργανωτή δασκάλων-απα.;τώντας στις αιτήσεις του Κυπραγό-

ρα-ι\uπϋUμαί ποu δεν μπορώ να κάμω πα.ρέκκλίση ίων ισχυόντων κανονισμών. 

Δεν αντελήφθη ο κ. Κόλλην ότι η πρόοδος -ιης Παιδείας οφείλεται στον έμψυχο 

παράγοντα, τον δάσκαλον. Καθ' ην στιγμήν σ ίδιος επιθαορησε την εργασlcιv του 

ιωι του έδωσε συγχαρητήρια για την εργασία του. Δεν δικαιολογείται η εσφαλ

μένη στάση του. Ώφειλε να στείλει ένα κλιμάκιο επιθεωρητών να αξιολογήσουν 

την εργασίαν του και βασιζόμενος στην έκθεση τους να ενεργιΊσει καταλλήλως 

όπως εισηγήθηκε ιωι ο κ. Κυπραγόρας σε αιτnσεtς τοu. 

Βατυλή 27η Οκτωβρίου 1950. 

Προς τον Ενrψότατον Διευθυντή Παιδεlας, Λευκωσίαν 

Εντιμότατε, 

Λαμβάνω την τιμήν να εκφράσω προς Υμάς τας πλεον Θερμός ευχαριστίες δια 

την τιμητικήν ε\Γ!"ολήν την οποίαν μαι αναθέσατε να εξακολουθήσω την διεύθυν

σιν του Σχολείου Βατυλής, το οποίον λόγω αυξήσεωc; μαθητών προήχθη εις Σχο

λείον πρώτης τάξεως και να πληροφορτ'ρω Υμάς ότι αι :ιναγκαίσι διευθεττ'1σεις 

εγένοντο-διανομή μαθημάτων, καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, συμφώ

νως των περιόδων εξαταξίου δημοτικού σχολειου και όη ήρχισε από σήμερον 

27η λήγοντος την κανονικήν του λειτουργίαν. 

Γραφείον Παιδείας 

15.6. 1951 , Λευκωσία 

Κύριον Σταύρον Κurrραγόρα 

Διεuθυντην Μ. Σχολείου Βατυλής 

Πληροφορείοθε ότι από 1.9.1951 μετατίθεσθε από Βατυλή εις Αγρόν ως διευθυ
ντής. 

Οφείλετε να με πληροφορήσετε μέσω της Σχολικfις Επιτροπείας, όταν αναλά

βετε καθήκοντα εις την νέαν σας θέσιν. 

Εν Αγρώ τη 10η Σεπτεμβρίου 1951 
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Προς τον Εντιμότατον Διευθυντή Παιδείας Λει.:κωσία. 

Εντιμότaτε, 

Λαμβάνω την τιμήν να πληροφορήσω Υμάς, ότ~ ο διευθυντής του Σχολείου μας 

κ. Σταύρος Κυπραγόρος, καθώς κω όλον το προσωπικόν του σχολείου μας έχουν 

φθάσει ενται)θο κωα την 1 η Σεπτεμβρlοu και ανέλαβαν τα Α:αθήι~σντά των. 

Έχω την τψr'Ίν να διατελώ Εντιμότατε ευπειθής υμών θεράπων 

Κυριό.iως Χρ. ΓιολιΊc; 

Πρόεδρος Σχολ. Ε.rτιτρcπεlας 

Γραφείον Πωδείας 

Τη 7η Ιουλίου 1952 

Κύριον Στω)ρον Κυrφαγόραν 

ΔιευθυνηΊ Σχολείου Αγροu 

Αναφερόμενος εις την επιστολήν σας της 12nς.6.1952 εν σχέσει με την επίσκε

ψιν του Εντίμου Διοικητού Λεμεσού είς το σχολείο σας, σας συγχαίρω δια τον 

ζήλον με τον οποιον ειργάσθητε και τας καλός εντυπώσεις τας οποίας οι επισκέ

πται σας απεκόμισαν. 

Ελπίζω να δυνηθώ να επισκεφθ(JJ τον κήπον σας διαρκοuuιί\ν των θερινών δια

κοπών. 

Γραφείο Παιδείας 

4 Σε!πεμβρίου 1950 

Κύριο Σταυρο f\υπραγόρα 

Διεuθυνττ' Μεικτού Σχολεlου 8aτuλriς 

Κύριε, Έχω παραιηρήσει μετ' ευχαριστήσεως μοu ότι εις τον 2:χολικοv σας 

Κήπον έχει γίνει λιαν αξιέπαινα: εργασία κατά το σχολ. έτeις Ι 949-50. 

Είμαι ευχαριστημένος διότι η α/Ξία των σχολικών κήπων αναγνωρίζεται γενικώς 

υπό των διδασκάλων και έχω την πεποίθησιν ότι σεις και οι βοηθοί σας θα εξα

κολουθήσετε να εξυψώνετε το επίπεδον ΗιJ\' Σχολικών ΚιΊπων. 

Γ.Φ. ΣΛ.ΑΠ 

Διευθυντης Παιδείας 
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Υστερόγραφο: Η επιστολή αL'τή πρέπεί να ληφ8r1 υπό σημείωση uφ' όλων των 
διδασκάλων τους οποίους αφορά. 

Γραφείο Παιδείας 

Τη 19η Σεπτεμβρίου 1952 

Κύριο Σταύρον Κuηραγόρaν 

Διευθυντή Μεικτού Σχολ. Αγρού 

Λαμβάνω την τιμήν να σας πληρσφορησω ότt συμφrί.Jν-:ιχ; προς τας πρόνοιας του 

περί Στοιχει<.ί)δουc; Παιδείας (Ίροποποιητικοu) Νόμου 13/1947 θα απαιτηθεί από 
σας όπως αιιοχωprΊσεπ εκ της υπηρεσίας τω\' δ1ηωτικών cχcλείων οταν φθά

νετε 60ον έτος, oux ήττον όμως είμαι διατc:θ<:ψένος να σας επιτρέψω συμφω
νως προc τον όρον του άρθρου (64/11) των πc:pί Στοιχειι:.Jοοιις Παι.5c:ίαc Νόμων, 

Κεφ. 203 να εξακολουθήσετε να εργάζεσθΡ. ως διδόσκσλος ιωι να λαμβaνετ:.: 
τον μισθόν διδασκάλου και να αφήσω το όνομα σας εις τσ Μητρώο του Τακτιιωύ 

Προσωπικού μt:χρι τέλους του σχολικού έτοuς 1952-53 11 6ε: υπηρεσία σας κατά 

την εν λόγω περίοδον της συνεχούς εργασίας σας θα θι::ωρηθι::ί ως υπηρεσία 

συμφώνως προς τον Νόμον και θα ληφθή υπ' όψιν ~ατά τον υπολογισμόν οιασ

δήποτε συντάξεως ή φιλοδωρήματος. 

Εάν εηιθυμήτε να τεθή το όνομά σας εις το Μητρώον του προσωρινού ηρnσωπt

κού προς εξέτασιν ως προσωρινός διδάσκαλος δια το προσεχές σχολικόν έτος 

αντί f21 0-0-0 κατ' έτος και περί πλέον επίδομα τψαρίθμσL' συμφώνως πpος την 

εγκεκριμένην κυβερνητική κλίμα:ω πρέπει να με πληροφCJρησετ<: γραπτώς. 

Εν Αγρώ τη 30η Σεπτεμβρίου 1952 

Εντιμότατον Διευθυντήν Παιδείας Λεuκωία 

Εντιμότατε, 

Λαμβάνω την τιμήν να εκφράσω προς υμάς τος θερμ<'ιc; ευχcιρίστίας διότι είχετε 

την ευγενή καλωσύνη να επιτρε:ψετε να εργάζομαι ως διδάσκαλος και να αφή· 

σετε το όνομά μου εις το Μητρώο του Τακτικού Προσωπt!<nύ μέχρι τέλους του 

σχολ. έτους i 952-53 όνκαι αι υπηprσίω μου λήγοι.Jν την 2Ίη.9.1952. 

Μετά την αποχώρησή ιου ο κ. Σταύρος Κυπραγόρας με επιστολή του ημερ. 2 
Σεπτεμβρίου 1953 επιθυμεί να τεθrι το όνομά τοJ στο Μητρώον του Προσωρινού 
Προσωπικού Δίδασκάλων δια διnρισuό rφοοωριvού διδασκάλου δια το σχολ. 

έτος 1953-54. 
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Σε επιστολη του Διευθυντού Παιδείας 5 Σεπτεμβρίου 1953 προς τον Σταύρον 
Κυπραγόρα διορίζεται αντικαταστάτης δάσκαλος στην Κλεπίνην επαρχ. Κυρη

vείας δια το έτος 1953-54. 

Περαιτέρω με επιστολήν ημερ. 9 Σεπτε.μβρίου 1953 του προέδρου της Σχολικης 
Επιτροπείας Κλεπίνης προς τον Διευθυντή Παιδείας καθιστά γνωστόν ότι ο Σταύ

ρος Κυπραγόρας ανέλαβε καθήκοντα διδασκάλου Κλεπίνη την 9.9.1953. 

Γραφείον Αποικιακοιj Γραμματέως, Νοέμβριος 1953 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην ϋποχώρηοή σο.ς από την uπr 1 ρεσία διευθυντού 
δημοτικών σχολείων και να σας ειδοποιήσω ότι η Αυτού Εξοχότης ο Κυβερνή

της της Κ(ιrφου ευηρεστr~θη να σας παραχωρησει ηλαττωμένην σύνταξη το~ 

ποσού f~212-4-0 ετησίως κι ένα φιλοδώρημα εφ' άπαξ Ε707 -6-6 και θα γίνουν 
διευθετήQεις για κωαβολή τοι)των. 

Έχω τφ; τιμήν να είμαι ευπειθής θεράπων, Α. DJ. Muftizade 

Σται.Jρος Κυπραγόρας 

Κλεπίνη 2 Μαίου 1954 

Εντιμότατον Διευθυντή Παιδείας Λ!:;υκωσία 

Εντιμότcπε, 

Οι μετά βαθυτάτου σεβασμού υποσημειούμενοι Μουκτάρης αζάδες και κάτοικοι 

του χωρίΟύ Κλεπίνη επαρχ. Κυρηνείας λαμβάνομε την τιμήν να ηαρακαλέσωμεν 

υμάς όπως δωρισθή και το προσεχές σχολ. έτος 1954-55 ο συνταξιούχος δάσκα

λος κ. Σταύρος Κυπραγόρας αττό τον οποίον είμεθα πολίJ ευχαριστημένοι για την 

εργατικότητά rou, την ευγένειαv του και ιο κ:αλό του ψέρσψο σ' όλους τους 
κατοίκους. 

Αλήθεια επί τηc; θητείας του έγινε μια μεταμόρφωση στο χωριό μας. Ούτος μας 

έπεισε και αποφασίσαμε την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου. rvιε δικές του 

ενέργειες η σεβαστή Κυβέρνηση μας παραχώρησε ιιακροπρόθεσμον δάνειο για 

το σχολικό μας κτίριο και παράλληλα άλλο δάνειο για την βελτίωση της υδατο

προμήθειας μας. 

Οι ενέργειες του κ. Στ. Κυπραγόρα προχωρούν για την επιδιόρθωση των δρόμων 

εντός του χωρίου με εθελοντική εργασίαν των κατοίκων. Με δικές του ενέργει

ες προς την Κυβέρνησιν ζητούμεν να επιδιορθωθή ο δρόμος που συνδέει το 

χωριό μας μέσω Κυθρέας προς την πρωτεύουσα. 
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Ελπίζουμε, Εντιμοτατε, η αίτηση μας να εισακουσθή και να έχωμεν και το προ

σεχές σχολ. έτος 1954-55 τον κ. Κuπραγόρα για την πρόοδο και για τον εξωραι

σμό του χωριού μας . 

Έπονται οι υπο'{ραφαί της Χωρητικής Αρχής f<Οι 7 4 κατοίκων της Κοινότητας μας. 

Η αίτησίς σας είχε θετικόν αποτέλεσμα. Ο κ. Κι):-τραγόρας δωρίσθηκ:ε στο χωριό 

δια το σχολ. έτος 1954-55. 

Στην Κλεττίνη ο κ. Κυπραγόρας εργάσθηκε συνολικά 3 χρόνια 1953-56 και ανέ

πτυξε δραστηριότητα αντάξιαν των προσtοκιών των κατοίκων i<αι άφησε πίσω 

του τη σφραγίδα της προcωπιr\ότητάc; του τόσο στον εκπαιδΡ.ιηικό τομέα όσο 

και στον εξωραισμό της κοινότητας με έργα κοινής ωφελείας. 

Παρ όλη την προχωρημένη τοu ηλικία συνέχισε να διορίζεται ωc; αντικαταστά

της με δεύτερη θέση την Τρuπημένη επορχ .. Αμμοχι\Jστου όπcυ εργάσθηκε γία 

άλλα τρια συνεχή έτη 1956-59 Ι<t έδρασε κι εδώ αξιόλογα καταβάλλων σωματι

κές και πνευματικές δυνάμεις για να αναδείξει μαθητές ολοκληρωμένους για να 

αποβούν ωφέλιμοι στην οικογένειαν, την κοινότητα ιωι την πατρίδα γενικόπ:ρα. 

Κατά το σχολ. ετος 1958-59 διοοίσθη στην Τρυπημένη και παρουσιάσθηκε εγκαί

ρως για ανάληψη καθηκόντων. Ας αφr1σουμε όμως τον διευθυντή του σχολείου 
να μας εκθέσει τα δίατρέξαντα. 

Τρυπημένη 28η Ιουνίου 1958 

Επορχιακόν Εκπαιδευτικόν Λειτοuργόν, Αμμυχώστοu 

Έντιμε Κύριε, ο βαθυσεβάστως υηοσημειούμενος Θεμιστοκλής Κανικλίδης λαμ

βάνω την τιμή να πληροφορrισω υμάς, ότι ο βοηθός διδάσκαλος, κ. Σταύρος 

Κυπrαγόρας εφγάσθη ανελλιπr.Jς μέχρι την 28η ίουνίου 1958 

Μετά πάσης τιμής 

Θεμιστοκλής Κανικλίδης 

Ο Διευθυντής του σχολείου Τρυπημtνης σuvεχίζε• και λέγει ότι ο κ. Σ1αύpος 

Κυπραγόρας διορίσθη και το σχολικόν έτος 1958-59 εις Τρυπημένη και παρου

σιάσθη την 9η Σεπτεμβρίου 1958 για ανι:'ιληψη καθηκόντων, την ίδια όμως ημέρα 

ζήτησε με επιστολή του προς τον Επαρχιακόν Εκπαιδευτι:<όν Λειτουργό Αμμο

χώστου μετάθεση δι' οικογενεια:ωι)ς λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεως δια να 

βρίσκεται πλησίον της οικογενr:ίσ.ς του nou θεωρεί απολύτως αναγκαία. 
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Ιατρικές εξετάσεις που επιβάλλουν διορισμό διδασκάλου απέδειξαν ότι είναι 

τελείως υγιής και μπορεί απολύτως να αvταποκριθεί στα καθήκοντα διδασκάλου. 

Για να διευκολύνουν τον κ. Κurr~αγόρα να διορισθεί σε θέση που να βρίσκεται 

πλησίον της οικογενείας του για σοβαρούς λογους οι κάτοικοι του χωριού Χρυ

σίδας υποβάλλουν επιστολές και ζητούν τον άμεσοv διορισμό του στο Δημοτικό 

Σχολείο Χρuσίδας 

Θεμ. Κανικλίδης 

Διευθυvτ1iς Δημοηκοιj Σχολείοu Τρυπημένης. 

Χρυσίδα Κυθρέαc; 17.6. ·1 9b9 

Έντιμο Γlρόεδροv και λcιrιό 

Μέλη Εκηωδευτικού Συμβουλίου 

Λευκωσία ν 

Εντιμό rατοι, 

Οι βαθυσεβάστως υπογεγραμμένοι Πρόεδρος και λοιπά 1.ιέλη της Χωρητιτικής 

Αρχτ"jc; Χρuσίδαι;, ο Ιερεύς της Κοινότητος, ο Πρόεδρος τηι.:; Εκκληοιαστι;<ής Επι

τροπής και οι κάτοικοι λαμβάνομt.ν την τιμήν να παρaκ.αλέσωμεν υμάς θερμώς 

όηως κατά το προσεχές σχολ. έτος 1959·60 διορισθή ως διδάσκαλος της Κοινό
τητάς μας ο εκ Κυθρέας συνταξιούχος διδάσκαλος κ. Σ·ωίJρος Κιιπραγόρας, 

όστις θα εξυπηρετεί δωρε:άν την κοινόττyιά μας ως ιεροψάλτης καθ' ότι η εκκλη

σία μας είναι πτωχή. 

Ευι::λπιστούμεν. Εντιμότατε, όη η παρούσα αίτησlς μας θα εισωωυσθή προς όφε· 

λος της κοινότητάς μας. 

Διατελούμε μεθ' υπολήψεως 

Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής !Ξrr~τροπής Πρόεδρος και Μέλη Σχολ. ΕπιτrοτττΊς 

και ο ιερεύς της Κοινότητος Κuπρωvι)ς Στauράκης 

Παπά Ανδρέας Κωνσταντίνου 

Κυπριανός Σταυράκης 

Χ" Κώστας Χ" Νικόλα 

Κ.ΣΠ' ΚυριωωίJ 



Φώτιος Αδαμίδης 

Ζαχαρίας Γιαννός 

Σύστασις: Προς Πρόεδρο: 
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Ο κ, Κυπραγόρας είναι συνταξιούχος διδάσκαλος 67 ετών, δια-rηρεί όμως ακμαί

ας τος δυνάμεις του. Η παράκλησις των κατοίκων Χρυσίδας θα μπορούσε ίσως 

να εισακουσθrι εάν δεν υπήρχε μ1:~γας αριθμός ωτητων μονίμου προσωπικού 

ζητούντων θέσεις πλησίον της Κυθρέας Η θέση της Κuθρέας cχει πληρωθεί με 

διδάσκαλον του τακτικού προσωπικού πιθανόν να urιάρξου·ι άλλοι θέοεις αργο

τερον δια τον κ. Κυπραγόραν. 

Πρόεδρον Χωρητικής Αρχής και λοιπούς εις Χρυσίδα. 

Ελήφθη η υπό ημερ. 17.6.1959 εrίιστολή σας και ενετάλην να σας πληροφορή

σω ότι η θέσις διδασκάλου εις το σχολείο του χωριού σας επληρώθη ήδη υπό 

διδασκάλου του τακτικού προσωπικοι). Πtθαvόν δια τον κ. Κυπραγόρcι να εξευ

ρεθή κατάλληλη θέση αργότερον. 

Α. Κούρος 

Εκπαιδευτικός Λειτουργός. 

Χρυσίδα Κυθρέας 30.7.1959 

Αξιότιμοv Κύριον Κωνσταντίνο Σπυριδaκήν Πρόεδροv Ελλην. Εκπαιδ. Συμβουλί

ου 

Αξιότιμε Κύριε Πρcεδρε, 

Σχετικώς με την επιστολήν σας ημερομηνίας 29 Ιουνίου 1959 εις aπάντησιν επι

στολής μας δι' ης μας πληροφορείτο ότι η θέσις διδασκάλου εις το χωρίον μας 

επληρώθη υπό διδασκάλου του τακτικού rφοσωπικοι), Σαι:; παρακαλούμεν και 

πάλιν όπως ως διδάσκαλον εις το ημέτεροv χωρίον δισρισθή ο κ. Σταύρος Κυηρο

γόρας εκ Κυθρέας δtότι θα μας r.ξυπηρπει ως ι~ποψάλτης της εκκλησίας μac; και 

από εθνολογικής απόψεως 

Διατελώ μεθ' υπολήψεως 

Κυπριανός Σταυράκης 
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Πρόεδρος Χωρητικής Αρχι')ς Χρuσ[δας, Κuθρέας 

Γραφείον Ελληνικήc: Παιδείας 

1.9.1959 

Κύριον Σταύρο Κυπραγόρα 

Συνταξιούχον Διδfiσκαλοv εις Χρuσίδα 

Πληροφορείσθε ότι διορίζεσθε ως αντικαταστάτης διδάσκαλος εις Χρυσfδο δια 

το σχολ. έτος 1959-60 

Χρυσίδα Κuθρέας 26 Μαίου 1960 

Επαρχιακόν Εκπαιδεuτικόν Λειτοupγόν, /\ευκωσιας. 

Εντιμε Κuριε, 

Λαμβάνομεν τ>Ίν τιμήν να uποβάλωμεν την παρά:<λησιv μας όπως επαvαδιορι

σθή ο σuνταξιοι)χος διδάσκαλος κ. Στ. Κυπραγόρας και οια το προσεχές σχολι

κόν έτος 1960-61 εις το σχολείον του χωρωύ μας καθ' ότι είμε:θα πλήρως ικανο

ποιημένοι από τις υπηρεσίες του τόσον στο σχολείον μας, όσο και στην κοιvότη·· 

τα μας με τις εξωσχολικές του δραστηριότητες. Παντού παμέχει τις συμβουλές 

του τόσο χρήσιμες και σε μικρούς και μεγάλοuς.Είναι παραδειγματική η εργατι

κότητα και τιμιc)τητα του που τον σεβόμαστε όλοι μικροί καί μεγαλοι. 

Γι' αuτό θα ι::ίμεθα ευτυχείς εάν πρόσφερε τις υπηρεσίες του και για το επικείμε

νο σχολ. έτος 1 96()-61 . 

Ελπίζουμε να ικανοποιήσετε την τόσο C:ωηρόν επιθι_ιμία, όλων των κατοίκων της 

κοινότητας. 

Η αίτησις tiωνοποiηθηκε και ο κ. Σταύρος Κυπραγορας διορ>ζεται και το σχολ. 

έτος 1960-61 κατόπιν επιστολής του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας ημερ. 

15.9,1960. 

Λήγοντας του σχολ. έτους 1960-61 οι ι<:άτοικοι Χρυσlcας υποβάλλουν αίτηση 

ημερ. 26 Απριλίου 1961 και ζητοιJν τον επαναδιορισμό του κ. Κυττραγόρα οια το 

σχολ. έτος 196 i -62 στην Κοινότητα τους. 

Το Γραφείο όμως ΕλληνικιΊς Παιδείας στη θέση τηc; Χρυσίδας διόρισε διδάσκαλο 

του τακτικού προσωπικού ενώ τον κ. Κυττραγόρα διόρισε για το σχολ. έτος 1961-

62 στην Κλεπίνη. 

Με την τελευταία τούτη σχολ. χρονιά του δωρισμού τcu ο κ. Κuπραγόρας εuτύ-
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χησε να υπηρετήσει τη Στοιχειώδη Παιδεία της Κύπρου γω 42 χρόνια στο μόνι
μο προσωπικό και 9 συνεχή χρόνια στο προσωρινο προσωπικό σύνολο ετώ-..ι υπη

ρεσίας 51 ετών. 

Στη συνεχή αυτή σχολική σταδωδρομία δίδαξε 51 γενιές μαθητών με ζήλο και 

ενθουσιασμό και παρέδωσc: ·:J.ξιους μαθητές ικανούς να σπουδάσουν στις δlάφο

ρες επιστήμες .~<:αι να διαπρέψουν στην κοινωνία και να αποβούν ωφέλιμοι στην 

οικογένεια την ί<.οινωνία και ·ι-ην πατρίδα γε,ιικότερον. 

Η δράση του δεν r:εpιορίστηκε μι)vο στο διδακτικό ιου έργο αλλά αγκάλιασc: κω 

τις κοινότητες που υπηρέτησε και με τις εξωσχολικ~ς του δραστηριότητες κατ6ρ·· 

θωσε να εrτιτι)χε.ι έ.ργα κοινης ωφ:::λεί::;ς αψήνοντας στο ;;έρασμα του ανεξίτηλη 

τη σφραγίδα τηc προσωπικ•.)τητά τc·υ 

Εκείνο ομως που χαρακτηρίζι-:ι ιδιαlτερc η 1v προσωπικότητα του αείμνηστου 
Κurτραγόρα ήταν η αγάπη του προς τα δένδρα και οι προσηάθειc;ς του για επέ

κταση του πρασ~νου. Αυτή την μανία του προς τα δένδρα ενέπνευσε και στους 

μαθητές του και προς τους κατοίκους των κοινcηήτων που uπηρέτησε.Από όλες 

τις κοινότητες που πέρασε ήταν η ανάδειξη και βράβεuση των σχολικών κήπων 

ηου ανεδεικνυε. Καλλιεpγοίισε σ' αυτούς δεvδριjλλια δασικών δένδρων, οπωρο

φόρων, ανθέων λαχανικιίJν. Όλα εκλ.::κτιi.Jν σπόρων και δtένειμε aφειδώλευτο 

στους μαθητές, στους κατοίκους της κοινότητας με Ύνώμονα την επέκταση Η1υ 

πρασίνου. 

Το διδακτικό έργο του Σταύρου Κυπpαγόρα κ::1ι η εξωσχολική του δράση δεν αvε;

γνωρίσθηκσν μόνον από τις κοινότητες που υπηρέτησ~. αλλά έτυχαν αναγνωρι

σεως και από τιc; αρμόδιες αρχf:ς, cιφου -;ο Jψισυ τσu χ~χ)νου της uηηρεσίας του 

ήταν διευθυντής σχολεlων. Και ο /\ιευθυvτής Γιωδείας κ. Ι-<Δλλην που rταρc:γνώ

ρισε τις υπηρεσίες του για κCιrτοω χροvιι<σ διάστημα μόλιc; το σχολείο Βατυλής 

ένινε εξαδιδάσκαλο τον κρ{ηησι::; στη θέση του προάγοντcς τσv i')ιευθuντήν πριί)

της τάξεως, όπως δείχνει η ευχαριστήριος ε:rιστολή του ~;. κυηραyόρα προc: ταν 

διευθυντήν Παιδείαr; κ. Κάλλην. 

Ο αείμνηστος Κυπραγόρας ι ιε την εισβολή ν των 1Όίφκων στην Κι:ιπρο και την 

προσφυγιά κατέφυγε στη Λεμεσι1 όπου ήτο εγκατεστημένη η θυγατέρα του 

Ανδρούλα. Πέθανε το 1985 σε βαθύ γr,ρας των 93 ετ<.ίΝ και τάφηκε στο Κοιμη
τήριο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί ovτCιt,~o μνημόσυνο στην αιώνια μνήμη του. 




