
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Αλλά δεν μπορώ να μιλώ με βεβαιότn

τα εξ ονόματος άλλων.Μπορώ να μιλώ 

για μένα, για τον εαυτό μου, για τα δικά 

μου όνειρα, για τις δικές μου χαρακιές 

στους κορμούς των δέντρων, για τους 

δικούς μου ιδρώτες που έσταζαν αργά 

αργά στο λασανάκι του προαυλίου. 

Λοιπόν, χρωστάω πολλά στον κύριο 

Γιάγκο. Ήταν ο άνθρωπος που μου ενε

Φύσnσε γνώσn, που καλλιέργnσε τn 

σκέψn μου, που πάλεψε να τn διευρύ

νει προς έναν ορίζοντα που πια, aπαλ

λαγμένος από τα φαντάσματα του 

παρελθόντος, πιστεύω ότι είναι αχανnς 

σαν τον ουρανό. 

Σκέφτομαι, καθώς το ζωνάρι τnς 

μελαγχολίας σκεπάζει τnν καρδιά μου, 

τις υπέροχες στιγμές που ξόδεψα μαζί 

του. Φέρνω στn φαντασία μου ένα 

τσούρμο μαθnτές και μαθnτριες που 

ισορροπούσαν ανάμεσα στο φόβο και 
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στο σεβασμό. Ακούω κιόλας τnν παλ

λόμενn φωνn του τnν ώρα του μαθn

ματος, τις νότες που έπεφταν δεξιοτε

χνικά aπ· το στόμα του, τις σοφές 

παραινέσεις που μας έδινε κάθε φορά 

που αποφάσιζε να λακτίσει τn διδακτέα 

ύλn και να τnν πετάξει έξω απ' το 

παράθυρο. 

Δυστυχώς n ευτυχώς, το ταξίδι κάποτε 
τελειώνει. Είναι επώδυνn n επιστροφn 
στα κοντά παντελόνια, στις σφεντόνες, 

στα λασανάκια, στα σποράκια τnς 

φασολιάς, στο ντο, στο ρε, στο μι, στα 

ποιnματα του Δροσίνn. Πόσο μάλλον 

όταν διατρέχουν στο σταφιδιασμένο 

πρόσωπο ενός υπέροχου και μοναδι

κού δασκάλου. 

'Αντε λοιπόν, παιδί μου, τελείωνε. 

Αντίο, κύριε Γιάγκο. 

Αντίο, κύριε Τσιπς. 

Ο δάσκαλος που «αλώνισε» σχεδόν όλη την Κύπρο 

Ο Γιάγκος ι1 Ιωάννπς Κωνσταντινίδnς 

γεννnθnκε στnν Κυθρέα το 1908 και 

είναι υιός πολυμελούς οικογένειας ... 

Κάπως έτσι αρχίζει το βιογραφικό 

σnμείωμα του διδασκάλου Γιάγκου 

Κωνσταντινίδn, του ανθρώπου με τnν 

πλnθωρικn προσωπικότnτα που φιλο

ξενούμε στο σnμερινό ρεπορτάζ. 

Μιλώντας με τον κ. Γιάγκο, από τις 

πρώτες μόλις κουβέντες, καταλαβαί

νεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρω

πο μορφωμένο, που παρά τnν nλικία 

του παρουσιάζει μια διαύγεια πνεύμα

τος που σε ξαφνιάζει. 

Προερχόμενος από μια φτωχn οικογέ

νεια, και γεννnμένος στις αρχές του 

αιώνα μας, ο Γιάγκος Κωνσταντινίδnς 

κατάφερε να προσπεράσει όλα τα 

εμπόδια που βρέθnκαν τότε μπροστά 

του και μπόρεσε να γράψει μια λαμπρn 

εκπαιδευτικn καριέρα. 

Μέσα στα 42 συνολικά διδασκαλικά 

του χρόνια, ο Γιάγκος Κωνσταντινίδnς 

πέρασε από 26 χωριά τnς Επαρχίας 



Λευκωσίας, Λεμεσού. Λάρνακας και 

Αμμοχώστου. 

τα 27 από αυτά τα χρόνια, τα πέρασε 
στnν Αραδίππου. τnν κοινότnτα που 

έγινε γι' αυτόν π δεύτερn του γενέτει

ρα. Εδώ παντρεύτnκε. δnμιούργnσε τnν 

οικογένειά του και ζει μέχρι σnμερα. 

Η προσφορά του είναι γνωστrΊ στο 

Παγκύπριο και οι κοινότnτες από τις 

οποίες πέρασε τον χαρακτnρίζουν ως 

ευεργέτn. Ακόμn και σnμερα, χρόνια 

μετά τnν αφυπnρέτnσn του, οι μαθn

τές του και τον θυμούνται και αναπο

λούν τις στιγμές που πέρασαν έχοντας 

ωc; δάσκαλο το Γιάγκο Κωνσταντινίδn. 

Μέσα από τn συνέντευξn που μας 

παραχώρnσε ο κ. Γιάγκος γυρνά στα 

παλιά και θυμάται μαζί μας τις μέρες τις 

καλές, τις περασμένες. 

Με τον εφnβικό αυθορμnτισμό και με 

το πnγαίο του χιούμορ ο κ. Γιάγκος 

ξεδίπλωσε μπροστά μας το βιβλίο τnς 

ζωrΊς του και μας μίλnσε για τις μεγά

λες αγάπες τnς ζωrΊς του ... τn διδασκα
λία, τn ζωγραφικrΊ και τnν κnπουρικrΊ ... 

Από φτωχούς και αγράμματους γονείς 

Η οικογένεια μου nταν πολύ φτωχrΊ, 

είχα 10 αδέλφια, μου λέει ο κ. Γιάγκος 
και οι γονείς μου rΊταν αγράμματοι, 

αλλά εγώ rΊθελα τόσο πολύ να σπου

δάσω που κατάφερα να εγγραφώ στο 

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας. 

Όταν πnγα στο Γυμνάσιο nμουν rΊδπ 20 
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χρόνων, γιατί μετά τnν αποΦοίτnσn 

μου από το Δnμοτικό οι γονείς μου δεν 

rΊθελαν να με αφrΊσουν να πάω στο 

Γυμνάσιο και με άΦnσαν στnν Κυθρέα 

να τους βοnθώ στις δουλειές που 

είχαν. Θυμούμαι ότι με τnν αρχrΊ του 

σχολικού χρόνου, στις 14 Σεπτεμβρίου 
n μnτέρα μου με έστειλε να μαζέψω 
ελιές για να μnν μπορέσω να πάω για 

εγγραφrΊ. Θυμούμαι ότι πnγα πράγματι 

στις ελιές αλλά έκλαια συνέχεια και οι 

χωριανοί μου δεν rΊξεραν τι έπαθα. 

Τελικά τα κατάφερα και με έστειλαν 

στο Γυμνάσιο. 

Στnν Α' τάξn του Γυμνασίου μετεπrΊδn

σα με εξετάσεις στο Διδασκαλείο και 

θυμούμαι ότι τότε στnν Α' Διδασκαλεί

ου όλοι οι μαθnτές rΊμασταν μόνο 20. 

Σε όλα τα μαθnματα rΊμουν άριστος, 

μας λέει με έμφασn ο κ. Γιάγκος, μόνο 

στο μάθnμα τnς Τέχνnς έπαιρνα συνε

χώς 5άρες. 

Σιγά-σιγά όμως προσπάθnσα και μέχρι 

να τελειώσω rΊμουν πρώτος και σε 

αυτό το μάθnμα. Θυμάμαι όλοι οι άλλοι 

δάσκαλοι έρχονταν και μου ζnτούσαν 

να τους κανω διάφορα σχέδια για τα 

μαθrΊματά τους. 

Όταν τέλειωσα το Διδασκαλείο, διάβα

σα στις εφnμερίδες ότι υπrΊρχαν αρκε

τοί δάσκαλοι αδιόριστοι και έτσι απο

φάσισα να παρακολουθnσω μαθrΊματα 

Αγγλικών και Τουρκικών. Όταν συνέχι

σα να μένω αδιόριστος, εργάστnκα για 

λίγο καιρό σαν δασι!<ός εργάτnς στπν 
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Αθαλάσσα για να μπορώ να βγάζω τα 

προc; το ζπν και να μπν ζπτώ από τουc; 

γονείc; μου, έτσι έμαθα αρκετά μυστικά 

για τπν καλλιέργεια των δέντρων και 

για τπ γεωργία. 

Έτσι όταν αποΦασίστπκε να εισάξουν 

τπ γεωργικn εκπαίδευσπ στα σχολεία 

εγώ nμουν από τουc; πρώτους δασκά

λους που nξεραν από αυτά τα θέματα 

και έτσι με διόρισαν αρχικά σαν προσω

ρινό δάσκαλο. 

Τπν πρώτπ χρονια, 1930-31 με έστει
λαν στπν Τύμπου και θυμούμαι επει

δrl nταν κοντά από το χωριό μου πnγαι

να εκεί με το ποδnλατο. 

Δάσκαλος στο Ακρωτήρι 

Στπ συνέχεια συνέβπσαν τα Οκτωβρια

νά και π Αποικιακn Κυβέρνπσπ με νόμο 

που ψnφισε δεν διόριζε κανένα δάσκα

λο ο οποίοc; δεν είχε αρχικά περάσει 

Αγγλικές εξετάσεις. Έτσι επειδn έκανα 

λίγα μαθnματα Αγγλικών και επειδrl 

διάβαζα συνεχώς, πέρασα από τουc; 

πρώτους τιc; εξετάσεις και με διόρισαν 

αμέσωc;. 

Πρώτοc; διορισμός μου, το 1932, nταν 

στο Ακρωτnρι με μισθό 50 λιρών το 
χρόνο. 

Θυμάμαι το Ακρωτnρι nταν πολύ φτω

χό χωριό και το σχολείο r'ιταν ένα πολύ 

χαμπλό πέτρινο σπίτι μέσα στο κοιμπ

τr'ιριο του χωριού. 

Το σχολείο r'ιταν πολύ ακατάστατο, με 
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πολλά άχρπστα υλικά μέσα, ακατάλλπ

λο για διδασκαλία, ενώ π πισινn του 

πόρτα άνοιγε στο κοιμπτnριο. 

Όταν μετά από λίγεc; μέρεc; nρθαν δύο 

Άγγλοι τπc; Κυβέρνπσπc; τουc; κατάγγει

λα ότι το σχολείο nταν ακατάλλπλο και 

ότι έπρεπε αμέσωc; να κτιστεί νέο κτί

ριο. 

Έτσι μετά από πολλά διαβnματα. τπ 

χρονιά που έφευγα από το Ακρωτnρι το 

1936 π Κυβέρνπσπ έκτισε νέο κατάλ

λπλο σχολείο. 

Θυμούμαι επίσπc; ότι στο Ακρωτnρι 

τότε δεν υπnρεχε καθόλου βλάστπσπ, 

ούτε νερό. Δίπλα από το Ακρωτnρι μια 

παλαιστινιακn εταιρεία δπμιούργπσε το 

Φασούρι που nταν μια καταπράσινπ 

έπαυλπ. Όταν είχα ελεύθερο χρόνο 

από το σχολείο πnγαινα στο Φασούρι 

και έμαθα και άλλα μυστικά για τπ 

γεωργία και τπν καλλιέργεια. 

Σε όλη την Κύπρο 

Όταν έφυγα από το Ακρωτnρι με διόρι

σαν στπν Αραδίππου το 1936. Φτάνο
νταc; από μακριά στπν κοινότπτα, έβλε

πε κανείc; μόνο τα σπίτια χωρίc; καθό

λου δέντρα. 

Σε συνεργασία με γεωπόνους και μαζί 

με μαθπτέc; του σχολείου αποφασίσα

με να δεντροφυτεύσουμε τπν Αραδίπ

που. Θυμούμαι κόβαμε τενεκέδες και 

φυτεύαμε μέσα αμύγδαλα και είπαμε 

σε όλουc; τουc; χωριανούς όποιοc; nΘε-



λε δέντρα, θα πnγαίναμε να τους 

φυτεύσουμε στα χωράφια τους και στα 

σπίτια τους. Έτσι σιγά-σιγά n Αραδίπ
που πρασίνισε. 

Θυμούμαι στnν πρώτn τάξn nρθε Επι

θεωρnτnς και μου έδωσε συγχαρnτn

ρια γιατί θυμούμαι του έκανε εντύπω

σn το επίπεδο των μαθnτών. Όταν ο 

Επιθεωρnτnς ρωτούσε κάτι όλοι ιlθε

λαν να απαντnσουν. 

Μετά από 3 χρόνια αρραβωνιάστnκα 
μια κοπέλα από τnν Αραδίππου, τnν 

Ελένn Αντωνίου Θεοδούλου και σύμ

φωνα με το νόμο έπρεπε να μετατεθώ 

σε άλλο χωριό, και μετατέθnκα στα 

Περβόλια με προαγωγn, που κανένας 

δάσκαλος μέχρι τότε δεν κατάφερε να 

πάρει . μέσα σε 7 χρόνια μόνο. Αρρα
βωνιάστnκα το 1939 και παντρεύτnκα 
το 1940. 

Στα Περβόλια έμεινα 4 χρόνια και μετά 
με έστειλαν ως Βοnθό Διευθυντn στο 

Αυγό ρου. 

Στn συνέχεια διορίστnκα στο σχολείο 

τnς Άχνας στο οποίο έμεινα 6 χρόνια. 

Μόλις έφτασα στnν Άχνα πρώτn μου 

δουλειά nταν να καθαρίσω τnν αυλn 

του σχολείου που παρουσίαζε μια 

πολύ άσχnμn εικόνα. Μάλιστα το σχο

λείο μας κέρδισε βραβείο καθαριότn

τας. 

Όλα αυτά τα χρόνια που έμεινα στnν 

Άχνα πnγα σχεδόν σε όλα τα σπίτια, 

μπόλιαζα και κλάδευα δέντρα και 

έφτιαχνα τους κnπους. 

Θυμούμαι ότι τότε στnν Άχνα υπnρχαν 
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πάρα πολλοί σφnκες που καταδυνά

στευαν τους γεωργούς. Τότε n κυβέρ
νnσn αγόραζε τους σφnκες και έτσι 

εγώ είπα στους μαθnτές μου να μαζέ

ψουν όσους πιο πολλούς μπορούν και 

θα τους πλnρωνα. 

Έτσι τον πρώτο χρόνο κατάφερα να 

μαζέψω από όλους τους μαθnτές πάνω 

από 13 χιλιάδες σφnκες. Το δεύτερο 
χρόνο μάζεψα 3 χιλιάδες και έτσι σιγά
σιγά χάθnκαν όλοι οι σφnκες από τnν 

Άχνα και γλίτωσαν τα μελίσσια και οι 

aνθοί των δέντρων που κατάστρεφαν. 

Φεύγοντας από τnν Άχνα με διόρισαν 

στn Χαρδακιώτισσα και θυμάμαι πnρα 

μια επιστολιl από το Γραφείο Παιδείας 

με τα συγχαρnτnριά τους για τn δου

λειά που είχα κάνει στα σχολεία από τα 

οποία πέρασα. 

Μετά τn Χαρδακιώτισσα με διόρισαν 

στο Τσέρι όπου έμεινα 3 χρόνια και 

μετά διορίστnκα διευθυντnς στnν Αρα

δίππου και έμεινα εκεί 12 χρόνια μέχρι 
τnν αφυπnρέτnσn μου. 

Ο κ. Γιάγκος συνεχίζει να μιλά και να 

αναπολεί τα διδασκαλικά του χρόνια. 

Θυμάται ονομαστικά αρκετά από τους 

μαθnτές του και σχολιάζει τnν απόδο

σn τους που nταν πάντα άριστn. 

Ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε ... 
εντοπίζει. Όλοι οι μαθnτές αλλά και οι 

δάσκαλοι, είχαν μεράκι για μάθnσn. τα 

μέσα που είχαμε αλλά και ο εξοπλι

σμός nταν πολύ φτωχός αλλά οι μαθn

τες μας αποκτούσαν πολύτιμες γνώ

σεις. 




