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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

1. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

(1885- 1966) 

'Ο μεyc;)jλ.ος Ρ οοσ·ος σuyγpαΙψέα,ς Ντο

στογιΘφσκη, ό ~pχιτιέκτοvας τοΟ κοιν,ωνικοG 

μuθlιστο:pήιματος, στο π·ολίίιφοrrο έργο τοv 

ι:ΕΓΚΛΗiΜΑ ΚΑΙ Τ ΙΜΩΡ IA» διατuτrώνει 

μιa·ν άξιοΠ>ροοεικτη θεωρία: -πως ή ~οινωνία 

άιτfοτελεΊται aπο δuο τάξεις aνθρώπωιν· τοuς 

έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ο u ς ·και τοuς κ ο ι ν ο υ ς 

άνθρώποιuς. ΟΙ έιξαιρετικοi ~ΟUΙ\1 σav πρ~

οpιομό τοιυ·ς τr'ιιv διάιmλαοη, τr'ι111 διαπταιδο:

yώyιηρη .καi τr'ιν έξίίψωση τfις κοινωvίας. Οί 

Κ•ΟιΙVοJ eχ·O'Ul\1 yι(χ π.ρσοpισ;μό τους τη,ν διαιώ

νιση τοv άvθpώπι'ΙΙΟ•V yi.νouς. 

Ό Σ τυλιανος 'Αlθανασιά!δης ο:·νηκει c\:
ναμφίι6.οV.α στιf:·ν πρώτη κατηγοιρ(α. Γιεννή

Θιrpκε στr'ι Χρuσίδα. Γόνος, άπο Π'ατέιpα, τfις 

πατ.ριαρχιικfις οίκοy.έινειας τώv Χαιτζαiθtwά

σηιδωιν καi άπο μιη,τ.έρα τijς άpιχονηκfις οί

κοιyένειας τC:w Κοι,ιό,μ•ωιν. ΠροικισμέΙVος μ~ 

•ο άνήσuιχ·ο κο:i έpιωνη;ηκο Π'Vε(}μα τών ο!

κσγε:νειακώv κατα6ολωι -- έξάδελφος τοu 

διάσημσu' καΘ:ηyιητfι καi Γ'υμνασιάρχη στr'ι·v 
Έλλά:5α Χαρίλ•αου Παπαϊωιά:ν.νοιu -- έφλέ

γετο yιa μά!θΙηΙσιη καi εΤχε έξαιρετικr'ι έφεσrι 

σϊa y:pά:μματα. '6νεyράφη, στο Παy;κύπριο 
Γυμνάσιο καi μιετό: τον έξαετrΊ κ·ύικλο σπτοv

δών άpιστιείίσαις έινεγράφη στο ,μσνοτάξ:ο 

τότε Διδα01καλεΊο καi Ε:τuχε τοιίι πτuχίσu 

τοίi δα:σκάλοu. Δι·οιpίστηικε τ.ότε άπο τr'ιν 

Χωριτικr'ι 'Αριχη τfις Λαπήθοv σό:ν δάσκα
λος τοLι Κσι'Ιοτ ικοί.ί Σ χ ολείοuι ( Ι 90 5). 

'ΕρΥ'άστ•ηικε σαν Δ ά: σ κ α λ ο ς - ά . 
λ η θ' ι οι ο ς π α ι δ α y ωι y ο ς -- στr'ιv κοι
νότητα τfις Λαπήθου yιά έννιΟ: κατa συνέ

χεια χρόνια μt. άξιοθαίιμαστο ζi]λο έκτιμώ-

ΓΕΩΡΙΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΛΗ, ΣINf, Δjλοv 

μεcνος υπο πάvτωv. Πυξίδα τσu ή 'Αιιφ&πο

λις ικαi 6 Γολγοθάς. 'ΕiμΠ'οτισμέ.νος 6 ίδιcς 
μt. τό: νάματα τfις Έλλη,νιικ,fις σοφ.ίας καi 

yαλοιuιχιηΙμέιvος μ•t. τc'χ κηpίιΥ'ματα τοΟ Θεαν

θiρώ,ποv έ\.!έ'Π'ΙΑΕUσε στJς ψUιχές των μοίJιηrrώv 

τοv τr'ι.ν άyό:mη Π'pΟς τi]v Πατιρίδα καΙ τη,~ 

6ο:θιε.ιc'χ πίστ·η πρΟς τόv Θεό. 

Δlcv πφιορίζετσ διμως ή δράση του μόνο 

στοuς τ·έσσεpις τ•Οιίχοuς τ·οί.ί σχολείου. 9Η· 

τα11 καi καθοtδΙη.yφης τfις κο·ινότηrrας. Τούι, 

άναyίyινωισκε τr'ι-ν ιiφηιμφίιδα στό: καφενεΊα. 

ΣuιζηrrοΟσ.ε μt. τούς wροόχD'Ιτες τfις Κο·ιvό

τφιας τό: διάφοιρα προ6V\ή.ματα ποο τοuζ 

άπασχ.οιλοΟσαν καi ύπ·ο5είκνυιε τiς έφικτΕ:c; 

λίισεις. Ύποστ.ήριζε μt. άξι·οπρέ;ττεια καi 

σταiθ'ερότητα ·καi άδιάσειστη· έπιχεφηματο

λσγία τiς άnόψεις το.u καi •κατέιληyαιν στic; 

"ΠΙΟ ό,ρiθες άποιφάσεις. νΕτσι έκημ&το άπδ 

οιλους καΙ άιφf]κιε τiς Π\·0· στ.αθερiς καi ζωv

ταcνες ά·vqμvήσεις οπω'ς διιηιyοuνται ο1 ΠΙΟ 

ή:λικι·ωιμtέv.σι ΛιαπηιθιC:>τες. ΠόJvτα εύγε-νικός, 

όλιyιόιλοyος, άλλcΊ πειστικός, δ(ν έχθρειίετο 

κα•v·ένα, άλλ' οϋτε καi κανέινας εtπε ποιre 

κακό λδγο ένα'Ιτίοcν του·· τον έκτιμοί.ίσcν 

καi τΟν σιέ6ονταιv yιό: τfι·ν <<άvθριωπτιώ του; 

ποu ήτα.v qμιφuτηι μιέ.σ.α τοv• κα:J κυιpιαιpχοiί

σε στο ψυιχικδ τοuι κόσμο. 

Μετc'χ άπο τr'ιν Λά:πηθιο ίιπηρ.έτησε σCιJ 

δάσκαλος στ·ή κοινότφα των Λευικάpωιν yιό 

τέ.σσειpο: χρόνια. Mk. τον 'ίδιο· ζfιλο, το βα-

00 έvδιαψέρσν καΙ τr'ι·ν πολύημιηi άποκτrηθεϊ

σα πε~pα σuιvέιχισε τr'ιν δράση τσv κα1 σηΊ 

κοιινότητα των Λεuικάρωιv. 'Αφίjκε καΙ έικεi 

άνεξίτηλη, τr'ι σφραγ~δα τοv στο δημοrrικ.δ 

σχο~ϊο. 

Διευθυr.ιτιής τfις Παιδείας ήταν τότε δ ιe. 



ΕΛΕΥΘΕ.ΡΗ ΚΥθΡΕλ 
------------------······ 
ΝωCιχαιμ -- δ ίδ·,Jυτιlς -τf\ς 'Αiγγ~ικfiς Σχο

λiΊc; Λε.u.κωσiας. Γε:vικος έ.πιθ.εω•ρητfις τω, 

Δηιμ·;)ηκωv Σχολεiωv δ κ. Άpά:πη.ς ·και 6οη

θός ι':rπι•θεωρηcrης δ κ. Κώστας Χριστοδοιι

λi·~·:j<;. Ό κ. Άρ·άιrτης έκτψώvτας τfι·v είι

σJπιδησία καi τη,., είιSόκι,μ•η ύπηρεσία τοu 

κ. 'ΑΘαvασιό:Sη• συ.v.έ.στ.ησε στο•v w ΑΥΎλο 

Δι•ω19•u•vτfι το.U Γ ρα.φείοu Παιδείας va "Π'ροσ

ληφιθ'εί' σ·:Ξi!ν έπιθ•εω•;J•ηιτιlς των Δημστικω, 

Σχ.σλείω·v δ κ. Άθανα.σιά!S.ης καl ό κ. Μι

χαλάικη, Ίωαιvvίδης, Έτσι το 1917, ποιJ 

~ροσΘfνήιφΘη· σΟ:>v έπιθεωρη;της ό κ. Σ τvλια

vος 'ΑΙ6αvασιό5ης, το προσωπικο.v τοίι Γ ρα

φείοu Παιδείας αποτελείτο άπrΟ T·Ov κ. 'Α

ράιπη σα-ι ά·pχιεπάπ"Ιη τωv σχολείων, καl 

τοιJς κ.•κ. Κώστα Χριστοδοuλίδη - ποu δια-

8έκτη:κ.ε ά·ρy6,.φα τον κ. Άpάmη σa·ν άp 

χιε:ιmόrπτ•ηις - καl τοιlς έπ6πτα·ς Μιχ. 'Ιωα>v· 

vίιδη· καΙ Στ. Άιθαr.ιασι·άδ•ηι. ·οταr.ι το 1923 
fγινε δ vέσς Έκτrαιδευτικος Νό,μ·ος, ποu ή 

εΟΟLιv.η, yιό: τήν ονvτήρηση των Δημστιικωv 

Σχοίλείω.ν κα.ί ,.η μισθοδοσία τωv δασκά

λω'V ά>vαiλήφθηκε ό:πο τη.., Κuι6έpΜηση --- ~-

Ό άείμrvη.στο•ς Στu:λιανος 'Αθαινασιάδης Έ
τrιθεωιρη;της Δημοτικωιι Σ χολείω•v καΙ Δή

μσ~ΡΙ)(Ος ΚU<βpέας. 
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φοv η Β.ρεττανικη Κατο'Χτ] τοΟ 78 έγινε 

Π Ρ Ο ΣΑΙΡΤΗ Σ Η το 191 4 -- διορίστηκαν 

ακόμα C:uo έπόrrττ.ες, δ κ. 'Ηλίας Λάσος, 

ιω1 ό 'Λ:·ιτώνιος Νικολαr!5ιη:ς. Μετα δuο χ·ρό

vια π.ρ;)σ·Ελr1ιφiθη.σαν σew έπι•θεωρη.τές καi δ 

κ. Κώστας Λάπας (1925) καΙ Μιχαιlλ 'Αv

δ•ρό-νικος ( 1928). ΝΕτσι αi έπόrτrτες τί::Ν Δrt 

ματικ,ωv Σχο~ίων ποu έ55γαινcnι γιa έπι

θεc.yρήσ.εις Εγιvαν Ε:ξη,, ~vας yιό: κάθε 'Επαρ

χία. 

Ό Στυλιανοs; Άθανασιάδηs; 
σαν έπΙJθεωρητηs; (1917 -1945) 

01 δυσκολίες τωrv έπιθ·εωpητωv τωv σχο

λιεiωιι τη•ν πpώ'Ι'η δεκαττΘΙVτα•ετία ηταν ποΜ 

μ·εγά!λες. Δειι ίrτrfiρxαv άκδμ.η, τ(χ αίιτοκίvιη

τα. Ό κ·άJθ•ε έπόrτrτ,ης Ε.πρεπε vό: f;χει το δικό 

του• μ·έσο, ποu ηταv συ·νήθως (jjλ,ογο, γιa νι) 

περιο.S.ειJει άπο το !Jvα σχολε.ί'ο στο δ:iλλο. 

Ό 'Αiθανασιάiδης ε.iχε τfιΙV δμο•ρφη, φοpάδα 

τοv, τη σέλλα, τ1ς rnκά:λες, το μαστίγιο καΙ 

το τrαντ~λδvι τijς κα6άλλας μΕ: τiς μπότες. 

Μοοα στη 6ροe<ή, στο &y.ριιο ξεροι6όρι, στη 

παγωιιιιΟ: και στο χιόvι τοCι χειμώνα η στο 

λιGiΗίιρι τοu καιλοκαι.ριοΟ, κα6αίλλάρης σό:~ 

τΟv "Αιη Γιώ•;:ηrη, fπορεπε νΟ: ταξιδείιει ά-rτο 

χωpιο σέ χωριό. Γιό: vό: δεί το δάσκ~·Ο, 

νό: έπιθιΕ)ωρήrnει το σχολ.εΊο, vό: μελετήσ~ι 

τiς σιv••Θi]κες τi]ς δοuλειδ:ς τοΟ δα.σκ•άλ·ο•υ, vc] 

προ::r•έξεΙ '1'1ς έλι\.είψεις τσϊι σχολείου, vό: ζυ

γίσει τiς ίκαvότητε.ς τοΟ δασικά!λοv, vό: έξε

τά.σ·ει '!'σuς μα,Θ.ητές, vό: διδάιξ,ει ό '(δι·Ο·ς v
ποδειyματικά, νa έ•vθα.ριρίιιιει, vό: έJμψυχώσ.:ι 

το δ.άσκαλο κ·αΙ vO: έ.παι>"έiσει καl ένΘοvσιά

σει τa παιδιά. Νό: γράψει στό 6ι6λίο των 

σχολείου ,.α ά(!l'οτελέ-

σμα'fα τiΊς έπιΘιεωρήσ.εωc; καΙ τ!ς γενικές 

έντuπc~σεις του. ΝΕπροεπε κατόπιν vό: σ!J'

vαvτήσει το•v Μσu:κτάριη, vό: συζητήσει μα

ζί του τa πρσ6λήιματα τσu σχ:ολείοu, τiς 

έλλεiψεις, να πληροψο.pηθε:t 'flς σχέσεις τσί) 

δασκάιλοu μΕ: τιlv κοινό'Ι'ητ.α καΙ vO: άκοuσει 

τΙς ά"Π'όψιεις ,.ωιι κατοίκω•ιι γιό: τό δάσκαλο 

καi τηv λειτουργία τοΟ σχολείοιu•. Κα:\ μετό: 

τό τ:έλος τi]ς πΘριοδείσς τοu, έπιστρέψοr.ιτας 

στο Γpαιφείο Παιδείας, μΕ: β-άση τ1ς ση:μ·ει::r 

σεις του ποu κpατοuσε σΕ: δικό τ·οu• 6ι6λίο, 

νό: ίιπο.6άλει την άπαpαίτ.η.τη ε.κθιεση γιά 
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·rοιι δάσΙκαiλο καi το σχολείο στΟν Διεuβνν

τη τfΊς Παιδεί.ας, ποu φιΜαyόrr~ν στον φά

κελλο {φάϊλ) τοu κάΒε δασκάλου. 

Χαρακτηρίζονταν σCι:ν «κλασσι-κt.ς» ('I 
tκθέσ·εις TOU Κ. 'ΑiθαιιαΙσιάJδη, ΠΟU i'jτa~ 

γ:ραμ1μένες στα Άyyλικιά. τις χαρακτήριζε 

ή avτικει•μενικόrr.ης, ή ·όψερi:Jληψία, ή lιπευ·· 

θ"vιιόrrης, σχ•ετικα μt. δλους τ·οlις παράyοv

τες, τΙς a•ντιξσότητες, τiς τοπτιικt.ς σvνθi]-κεc:. 

Σ αν άληιθιινος πα.ιδαy.ωyός, με ηΊ:ν πεΊρα 

ποu &πόικτηισε δ ϊδιος άπο την lιπη:pεσία 

ΤΟ\) σαν δάσκαλος, μΕ τη 6αθ<ειά του κρι

τικΓι σκιέψιη. Ζύyιζε δλα τα lιπ~ρ καΙ τ::Χ 

κατΟ: κα1 σLι5έ.ποτε Θέλησε έσικεμ,μέν•α ιιο 

6λά:ψει η να κατα:δι·κάσει δ·άσ.καλ.ο · i'iταν ε. 

ξω clΠO ΤηΙV άξιΟ%pi~Πεια, την μεyαλοψυχiα 

καJ y.ενικα TY]'V άν θ ρ ω Π I ά TOU. 

ΚαΙ μιΟ: παρέκ6αση; Στα χρό

νια 191 8 - 19 μέχρι 1925 - 26 έyω καi ο 

ε,ξάSφφος μ συ ό 'Αθο:,νάσης Πέτσας ---·· συ

νομή,λικοι -· φοιτσύ.σαμε στο Παyκύπριο 

ΓυμJΙ'άσιο καΙ ΔιδασκαλεΊο καΙ συιγκατσι

κοίισα.με. ΚάJΘΙε Σόiβ•βrο-ο aπόιγευμα καθι

σμ-Ξvσι σ' ένα μαyαζi τίjς δu·ou 'Ερμοu πο:

ρι,μέναμ:ε TO'V θείΌ μας τον Σ τcιιλιανο ( i'jτa.-J 
άδφφός με τiς μητέρες μας) νc'.ι: περάσει 

κα6αλλάρη•ς στη φσpά:5α του, γυιp;ζοντας 

aπό τi]ιν Ίrεριοδεία του για να πάει στη 

Κυθpαία. Μόλις άκ.οίιcψε τΟ: τrέτaλα τσΟ 

άλc•yου στον ό:σφcολτωμ.ένο δpό:μο βγαίναμε 

~ο το κατάστημα καi πε.ρψέν~με τον θεϊ:> 

vc'x περάσει. Αότος σταψατσίJΙCΠ το &λογο, 

μaς χαφεταΟσε μt. το χαρακτηριστικό του 

χαμόγελσ κα] μιεγαλοπτρεπτi]ς δrιτω•ς ήταv 

καβαιλλάρης, 16βγαζιε ό:1το τη,v τζέπιηι τοu 

yιλ.έκου του· καΙ σκ·ύ6οντ·ας μ6:ς ί:δινε ό:πο 

lfuια δ ι 'Π' λ 0' σ •έ λ Ι 1V Ο ! Τ ί λεβ·εντάιveιρω

ΠΟς πσU ·μ aς φαινό'!"αν! ... ΜΕ: Ε-να σελί.νι το

τε πε,ρνούσσιμε Ολ-άκερη τιΊv βδσμάδα! 

Μ~χρι τΟ: Όκτω<βιpιανό: τοu 31 στiς αί

θου·σες τώι σχολείων ήταν άνη,_αrrημέvες 

ψηιλα o·i εlικόιvες των Η.ΡΩΩΝ τi]·ς έπαναστι.'i

σεως τοίΊ 21 κα) άλλα έθνικό: σίιμ:βολα. 

Μετa την έξέγερση τοΟ 3 1 καΙ τον έ·μ1τpιη·

σμό η}Lι Κυιβ•ερ"είοv τα δεσμό: της aποικισ

ιφατlας, Ε:yι·vα-ν πιο σφικτά, πιο σκλη,ρά, 

πιο aπάνθρωπα. Ό τότε Διεuθvντης τi]ς 

Παιδείας Dr. CuHen Ε:θεσε σε έφαιρμοyη 
σατανικό σχέδιο: Νό: καταδιώξει και ίιπc

σκόiψει το έθΙνικο φρόνημα τωιι Κvπρίωv: 

"Ε5ωσε έvτολη να κατε6ασθιοίΊν άτrΟ τοuς 

τοίχους τώιν σχολείω·ιι οί είικό-Ι!Ες των η. 

ρώιων τσu 21 ι να ίιποσταλοιCιν αί κ-υαlο!άλευ

κες σηιμαίΈς -- το Σύιμ;6ολοιν τοίl Έλλrψι

κοσ "Εθνοιυς ---- νa ό:ποσυρθοuιν τα τετ,ρά

δια κα1 τΟ: μολύβια πσίι εΤχαν το λευκο μα

ζ] μt. το γ·αλάζιο χρωμα, νΟ: σταματήσει νά 

διδc5:σκεται δ Έθινικος "Υιμινος καi άντ' αύ 

τοΟ νa διS.άσκεται δ Βρ,εττανικος L\μ.νος 

God Sav·e the King! Ή άvτίδραση των 
δασκ>ό:λωιv κα1 των έπιθεωιpητCιv τijς γενι6:ς 
τσlι 30 lιπi']pιξz &μεση, σταθερή, aξιοθαίιμα· 

στη! Κατέβασαν 6ιέ-β·αια τ1ς ε!κ.όνες τω·, 

ή,ρt'.:>~·ν τ.σu 21, ό:λλa τiς φιJλα.ξαν μΕ προ

σeιχrΊ καΙ τΙς πα,pοvσίαζαιv στα παιδιό: δταv 

δίδασκαν την έπανάστασιη τοΟ 21 . Ό έ&.ιι

κος φ•pσvηιματισμος γινόταν έvτοιvότερος 

τc~ρα μt. ίιπό6ειξηι των έπιθ!Ξ)ωιpητωιι καi με

ταξ;u τσύτω•ν πρωτ:ιστ·ω·ς τοu κ. , ΑiθιαJνασι-5:
δη. ΤΟ: σχέδια τοu Δρ. Κάλλην, ποu εlσ~

yαγε καΙ την δι5ασικαλίαv των 'Αγγλικων 

στ1ς a•ν·ώτφες τάξ.εις τοίΊ ΔιηιμοτικοΟ, --
στα μεγάλα σχολεΊα --, άΠ'έτuιχαν πατα

γωδιί:>ς. ΕΤ·ναι κοινωνικος νόμσς; η καταπίε

ση προκαλεί την έ§έγερση. Το φρόινημα 

τωv Έλληιvσπα;s,ωv άντi vό: πά!1ιει καθίζη.σ.1 

--- &πως πεpιί.μ-ενε δ κ. Κόiλληο,ι - άνυψr.J

θιηικε κατακόρu'ψα. ΤσΟτο όφ-είλ.ετο κατο 

πρC:ηιστο λόγσ στον έν,θοιυσιασψο καi ΤΟ'! 

ζi\ιλο των δασκάιλων ό:λλa κυρίως κα] στην 

c'ινσχη καi ίιτrόδειξηι των έ.πιθεω,ρητων, ω

σποιυ φτ•άσαμε στον πόί\εμσ τοΟ 40. Σ7ο 

στ·ρατολογικό: γραφεΊα Η:>ν ό:ποικιοιιφατωv, 

δποv i'}τα:v ό:ναpτη,μένες ή Β,ρεττανικη ση

μαία μf: τr\ν Γαλα.νόλ,eυικη, ήταrv γραμ:μέιν;) 

με κεφαλαlα γράιμματα το aρχαίο θού-ριο: 

ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ Α,ΡJΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ 

ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ! 

Στο μεταξu η τάξη τCw έιπιθιεωιpητων αu

ξάνετο καΙ πληiθΙίινετσ. Προσλαμβάνονταν 

πλιέσν δαCJ1κιάιλοι οχι άπλως με είιδόκιμ.η :j. 

πη.ρεσία ό:λλa με είδικ,η μετεκπαίδευση: 

Χρι·στοδουιλ~Sιηις, Παπαχαραλάμπους, Τροi<

κοί,ΙSηις, Παπαξε•νοφωντος, Παπα5άτος, Κοίιλ

λης, Συκαλλίδης, Κ άνθος, 'I ωα,ννίδης, 'Αvα
στασι6:;5~,ς. ΟΙ έπι&ωpήσεις fγιναv σvχvό-
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τερες το αύτοκίvητο άvηκατέ.στησε το :i

λογο. Ό Σ τuV..ιaΊvός 'Αθανασιάδης άφuπη

ρέ:τησε το 1945 ημώμ.ιcvος ύπο πάντων, ά

φ:>Cι άφι']'κε άΙ:εξ:τηλη• τιΊv σφραγίδα του 

στι'ι•ν Σ τοιχειώ·5·rι ΈκπαiδεL'ση. 

Ο ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
σa\' οiκο-νενειάρχηs και κοινωνικοs 
παρά-νονται:;. 

Τι'ιιv χρονιά ποu διωρί.στη.κ,ε έπόπτη-ς των 

σχσιλι:ίι,;Ν ( 1 91 7) άρ:pα:6ω•νιάστηκε μέ η'lν 

Άpτεμη.σία ··-· Ίψωτό-τοκη θυγατέρα τοu 

μεγάlλο.ιι πpοLιχοvτα τοϋ 'Αγίου 'Ανδ-pσνίκοιι 

άεiμ•νη•στσu Μ.ιχ. Καφατάρη καΙ τfι-ς Εuδο

κίας τσu Χατζηζαχα.ρκδ:. Σ ό:ν προίκα πfιρε 

τον ΣΟJλήrχα -- παλιο ταύιρκικο τσιφ!λίκι 

ποu άγ6ρασ·ε ό Καφατάρης -- ποu εΤχε 

ί:κτοκιη 15 περί.πσιι cη~άλες. Έδω ό Στvλια
νος έ:<ησε το μ·εγάλο άρχσντικό του -
διC:Jpσφ-ο πετρόκτιστο μ•έγαρο -- καJ πα.ν

τ,ρεCιτηκε το 1921. 'Απ6κτ:ησε τέσσ<:·,:;α παι

διa: τον Μίκη 'ΑθαJασΗ5!S.η ποu Ο'Πσύ5ασε 

yιατρος στιΊν Άθιήνα, εi5ικος γu·ναικολόγοr; 

χ•ειρσίiρyσς, ποu έρyάζεται τώρα στο Ku6. 
Νσσακ•σμεί'σ Λειυκωσίας η\ν Είι5-οκούιλα ποu 

πα·ντρέ,φτη.κε τον τ·ραπε!;.ικο ύττάλλη,λο 'Av
O,piα Φιλιττπίδη, ηΊν Χρuσταλλ{νη ποu παν

τρcGτηκε τον άλεvρο6ιοιμή.χα.νο καi μετέπει

τα δή,μαρrχο l(uθο::ιαίο:ς κ. Σ ά66α Χpιστί·>iη 

καΙ τΟν Χαpίλαο 'Αθανασιάδη ποu έpγάζc

ται uπ·c~λληλο·ς στι'! ΓΕΒΟ. "Ολα τό: παι

διι'.c βγάλανε το Παγκύπ,ριιο Γυμνάσιο. 

Ό ά·είμνη,στος Ά.θαvασιάδ.η-ς στάθηκs 
πρότu1τσ σ-ίκογεvειάρrχη. Ήταν δμω-ς έπι 

π·λέοον άοκr;ος δουλεuτι'!ς καi μεγάλος δεv

δρ01κ01λλιε.ροιψής. Μετέτρεψε τον Σα•λήχα 

σε ίπrοδειγιματικο κijπσ με λε:μσνόδεvτpα, 

καpuS.ιtς μεσπιλιές, έλι.ές, κλή.ματα. 

Το έΙΛ5ιαφέ;ροv του yιό: τι'Jν aνοδο τfις πο

λιτιστικiiς στάθ'μης τijς ιωινό'Ι'η.τας τfις Κu

θpαίας i'}ταν τrάVTO'I'E μεγάλο και άδιάmτω

ΤΟ. 'Εφ:λέγετο άπο το.ν μεγάλο ί:ρωcrα γιο 

τι)ν έπικράτηση. των πνωματικων, των rJ
θικC>ν ό:ξιων 'καl τijc; Έθ1νικijς 111ροκσπijς. 

~Εχοντας ηΊν πε'Ιt'σίθ1ησηι πώς ή ΈθνικiΊ αύ

τη προκοπiΊ μ'Π'οpεϊ νό: θεμελιωθεΊ πά'Jω 
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στiς τpεΊς ό:σό:ι\εuτt;ς δόσεις, ηΊv Οοίκογt

vεια, το Σχολείο καl τi'Jv Κοι..,ω•vία Ε:ταξe 

γ ιu σκοπο τijς ζω.η,ς τοv vό: Uπη,ρετήσει, v-1 
σταΗεiΧJrποηiσε.ι καΙ να διεu~ .. νεt αίrrΕς τi~ 

&gμεV\ιακες δόσεις. Και •ο πέτu•χε.: σw δά· 

σκαλος, σό:ν έπιθεωpηcri']c; καi σ?:Rv κοιvωvι

κος ΠΌΙρόJ-γοvτας. Φρόvτισ-ε. -τrρωτα γιό: κα

λVτερες σu•vθιlκε.ς σχολικijς ζωιl·ς. Το τταλιο 

σχολε'ίο (διτά:ξιο) τοCι Άγίσιι Άv.S,ροvίκοu 

&εν· ικανοποιοΟσε πλέον - σaν άρρενο:yι>

yείο -- τiς άΙ>ά;γκες η'Ίς κσινότφας. Σ5 

σ·uνφγασία μέ τον Άρχιεπότττη κ. Άpάπη 

έπέλεξαν τίΊν ΤσοuιμαγιΟ: (Τούμπα) γιa τiΊ•Υ 

civέγε.pση καινοvργισu, τετ,ρατά:ξιου Δη.μο

τικοίJ Σχο.λείσu, ΠΟU θό: λειτοuργοΟσε σaΥ 

Άpρεναγω:γείο γιr:J: όλα τό; άγόρια τijς ΚΠ

τω Κu.Θορα:ας καJ γιό: τa ό:γό,ρια των δύο 

τελευταίων τάξεων τijς "Ανω Κuθραία;;. 

Φpοόvτισε γιά τοv κατάλληλο έ.ξο~τλιΟ'μο καi 

γιό: τ·ίΊ'ν έπάνδρωση τοιι μέ δασκάλους δοκι 

μασμ.έ.vηι; πείρας καi εuσuν-ειδησίας. Ύπο· 

στήριζε μ[ ~vθσvσιασ:μο τiΊν έξωσχολη·η 

δρά!σηι δασκ·άλου: Το.ν κοινο έκκλη.σιασμο 

των μα:9η:rωv, τίΊν ό,ριγ·άvωση σχολικων έορ

τασμωv, ηΊν ϊδρuση Σu.λλ.όγωοv Γσν·έωv, το• 

πλουτισμό τi].ς Σχολικi]ς Βι6λισΒή,κης, τiΊν 

ίδρυση Κοινοτικi]ς Βι6λιοβήκης, τίΊv δη, 

·μιου.:ηία ΈθνικC:ιν Σωματείων, 'ΑγρστικWΙ 

Συλλόγων, τιlν δημιουριyία Σ,χολικοΟ Δά

σ:J'Jς κα1 yεvίκά τίΊv έξάπ,λωση τοίJ πpασί· 

νcυ. 

Μετa τι']ν άφuπηρέτηση τσu το 1945 δέv 

παρέμεινε άδρα.νi']ς. ~ο έvδιαφέ:ρ.οv τοv γιο 

τiΊν πνευιματικiΊ καi κοινωνικiΊ άνέλιξη τi]ς 

Κuβραίας ηταν άμείωcrο. Μετό: τοv Θά:να·rο 

τοΟ δημάρχου, άείμνηστου Χρίστου Καττά

μη ( 1948) πιεζ6μενος άπο Έθονικόφρονε~ 

παράγοντες aποφάσισε νc':ι: κατέλθει σό:v ύ

ποψήψως Δήιμαρrχος στΙς έκλογ[ς τοΟ 1949. 
Οί &ριστφοί, καλό: ώρ•γα.νωμέwοι, Θέλησαil 

να ό;λώσουιv το δη,μαρχεί'οv ---- τJ'ιν aνώτα

τη, αίρετη τότε, κοινοτικiΊ έξοuσία. Ό Στυ

λιανος Άθανασι·άδης στάθιη.κε φραγ,μος στiΊν 

έξάiπλωση, τijς κσμμσuvι.σηκijς ίδεο·λογίας. 

Σέ προεκλογικiΊ δ,μιλiα του -- έκ τοΟ προ

χείρου, χωιρiς χειρόγραφο -· στiΊν έξΘδιχ;ι 

τοΟ καψενείου τοΟ Γιώργη. Χατζηκωστ'Cr'Ιτf\, 

ένώπισν όγκώδους συγκε.ντ.ρώσεως άπό ολες 

τiς έvορίες Κuθραiας άπο Σuρκαvιό: μ.έχpι 
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Χρuσί,δα καi τa περίχωρα άκδμη, άνάπτv

ξε ·f!JE καταπλ,ήσσΟυΙσα εVψΙράiδεια το Πρό• 

γραμμα του κα] ζήτη•σΕ τιΊν ψijψο το(ι λαοίi. 

--Βρέ, τον Σπανο - έτσι το'ΙΙ άπ·ακα

λοuσαν γιό: το άραιο μουστάκι τσv -- πως 

τό: εlπε, ετσι 

ΚαΙ έξελέ.γη 

πiλt:ιοψη>ψία ... 

χύ,μα· είναι σωστος ρήτορας! 

δήμαρχος ,μΕ: κατα:πληκτική 

Σaν δή·μαρχσς γιό: μιό: τε· 

τραετία ύπηρέτησε τιΊv Κοινό.τητα μέ σύν<:· 

ση, εόθ<u:κ:ρισία, άνιδιστ.έλεια, ι)πε,ρ6vω κσμ

μάτω"' ψ•ροντίζοντας γιΟ: τσlις δρό1μσυς καΙ 

τιΊ'ΙΙ πρ.ο·σθΙήκηr καινοίιργιωv ψΟΙ)ντάvω•v γι.J 

τιΊν ό:νετότ.ερη ίι5ατοπρ::ψ.ή:Θεια. 

'ΕκεΊνο ομως ποu χαρα•κτήριζε τιΊ"' τrρο

σ:.JΙπικότrητα τοCι ό:είμνη:στου 'Αθανασιάδη 

f\ταν ή κa:ταπλήσσσυσα μνήrμη του. Θυ,ι..ιοu

μαι τιΊv περίοδον των vέω.ν δισρισμwν κα' 

τwν διδασκα:λικώ:v μεταθέσεωrν. "Ολοι οί 

δασ:κrά:λοι, καΘ•ισμένοι στο Σεράγια, aνα

,μiναμε τιΊν έ.πιστροψιΊ τσί) κ. Στυ:λιανσίΊ :J:. 

πο τιΊrν Λωκωσiα Ύιό: νa μ&.ς ένη:μερώσει 

τrοιοi νέοι δασκά·λοι διορiστη,καν καi ποίi, 

ποιο; π.ί]pαν μετάθεση καi πσCι τοο.τοθετή 

θ'ηrκαv, ποιοΙ πijpα:v πρ:Jαγωγ.η καi ποCι uε

τατέθη•καν. Ένθυμε'Ιτ:J μ·Ε: aκ,ρί6εια καi μδ:ς 

Ε:Sινε πληροφσρiες γιό: τον καΘένα. 'Όχι μ6-

vο γιΟ: τοlις χωριανοlις aλλό: κα1 γιΟ: τούς 

ξέ:νσυς, ποlι ΕτU·ΧΕ νό: γνωρίσει στiς έπιθεω

ρήσ:ις τσυ·. •Ηταν καταπληκτικό.ς! Θα~μσ

ζα τι'ιν άπέ;:αντ•.l μνήιμη του. ·Όταv κατ::

βα~νε στΟ Σε.ρ.::)jyι~)' -· ·- κατCχ καv.δνα τlς Κυ

ριακ.i:ς -- στο καφενεΊο ποlι καβόταν σχη

ματίζε'1Ό Ενας πλατuς κύκλος Κα] ολοι πε;,J>ί

μενα:v τc•v Στυλι.αvο νa μιλήσει θίγοντας 

κάποιο κοινοτικο ζήτη•μα, vO: άκοίισσuν τiς 

ό:ττόψεις του, νΟ: θαυμάσ:)UV τήv έπιχειρη

ματολογία του, να συ•μφωνήσουν μi: τι'ι'v 6: 
λάνθαστη γrvώμη κα1 κρίση του. 

'Ένα &.λλο έ'Πεισόδιο ποu δείχνει τι'ιν με

yάιληv εόγlλ.ωττία κα] τήrν ρη.το.ρικ.ή δεινότη

τα τοCι άεί μνηστοu 'Αθανα;σιόJδη rjταν η έ

πάνοδσς άπο τι'ι χώρα τοίi Νείλου κα1 ή έγ

κατάστα.ση στι'ιν γενέτει;:α Κuθrραrα τοΟ 

μεγάλου εόεργέτου Χpιστοφάικη Μη:λί5η:. 

Στο Στυlλιανο &•1α-:-έβηκε άπο τή:v Όργανο-
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τικ.η ΈπιτροrπιΊ τf\ς VποδαχiJ·ς - ποu Εγιvε 

νΟ: έγκω

Κυ:θραίας 

πά1.'5•ηΙμ•η -ο-- νό: π,ροσφωνή•σ·Ει κα1 

μιάσει το τέκνον τijς εδαvδρη,ς 

τονίζοντας τιΊν έργατικ.ότητα, τα ψυχιΟ<::'ι: 

χαρί01ματα, τa γενναιόδωρα αiσθrή,ματα καΙ 

τ.ην aλτρο·uϊστικrι &yάπη π,ρος ηΊν γεν-έτει

ρα τοCι ξενιτεμ•ιrνοv τέκνου της. Ή προσφώ

νηση τ σΟ 'ΑΘανασιάδη Ε.γιν.ε χωρ1ς χειρό

γραφ;:ι, έvτυπωσiασε καί έχεφοκροτή,Θη, .3:
πο τα πλf:θη. Ό άεiμνηστος Μηλίδης κα

τασuγκινηrμένος έξάγyειλε τι'ιν γενναίαv ·-·
γιΟ: τιΊν έποχ1Ί•ν έκείνηv - δω·ρεό:ν τοv, 1 
Cιrποiα χpησιμσποιήSrηκε ό.ργότερα γι•a τι'ιν 

διασc..'iλ·ήνωση άπο τι'ιν ττηιγrΊ τοϋ Κεφαλο

βρύσου τσϋ ποσ~ιμσv ν,ερα.U. 

.Μετά το §5σπαc~,ια τσCι θρυλικοCι άπε

λωθερωτικσCι άγ•ώvα τfi; ΈΘvι,κijς Όργά

vωσης τwv Kurrrρr:.ωv 'Αγωrνιστω.v τ οι} 55 ή 

παραπαίουσα ό:πσι.κισκ,ρατία έστραγγ·ά:λισε 

κα1 τiς σκι.ώδος ποrλιτικf.ς έλωθερίες τοCι 

λαοCι: Ι<ατάργησΕ το αίρετο σύστηrμα τωv 

Δηι,ωτικωv Σι.ψr6ουλiων. 'Έτσι ό ά.εί,μvη

στος 'ΑΘ:αvασιά:Βης ώς aλ.λος Κιyκι-vάτc.ς 

στρcχ:τη~γΟς Ο.·;τc•οϊJ;::.f:ι:}κε στΟ κτη1μα του πο

τ'ζσντας, σ:καλiζοvτας, κλαδεύσντα; τΟ: λε

μαv63,εντ.ρα καi έ,λαιόδεντ;:·α του μ!έχρι τfιv 

ήμέρα πού κλιj.θηκε γιΟ: το ό:γύριστο ouρά

VI() ιαξi.Gι ίσJ. 

Ήταν ή έ6S.ό·μη τοCι Φε6ράρη τσCι 66 15-
·rαv ή ε'ίδηση το:J Θανάτου του άκσύστη,:cε 

σ' ολη τιΊ'v περισχή, άπο τον κ εφαλόlβ,ρu-:το 

μέχρι το Παλαίκυθρο. Ί-i κrηδεία του ήταJ 

πάv5ημη. Ή έκκλησία τοv <Λyίσυ 'Αvδpσvί

κου aσφ.u,κτικό: γιψά:τη. Σωpος τό: στέ,φανα 

ποu κατατέθ<ηκαv στο σκήvωrμά τσv μ[ 

προσφωνήσεις άπο ΣωματεΊα κα) Ό,ργα

νώσεις τrjς Κu€Ι.~έας καi άπο άντιπρcσω

πον τοί:ι ΎπσυρΎείσυ Παιδείας. τ1ς άρετές 

τσCι έκλιττόντος έγκω.μίασαν μΕ έπικήδειους 

λόιγους δυο Διωθrυ•vτΕς Δηιμοτικων Σχο

λείων. Ή μvή,μη του, σ-Cxv τοί/ πιο μ.εγάλου 

Πνεvματικσίi 'Ανθ?ώπσυ τοί} αΙώνα μας τιϊο:; 

πφιο,χijς Κυθ:ρα:ας θ;Ξr παραμεί•vα ό:νεξίτη.

λη στ1c; κα,ρδιέc; μας ... 

(σννεχίζεται) 
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Μακαριώτατε, Ιlανιεeώτατοι, 

"Ενημοι Κ6ριοι Βοuλευτέs. 

'Αyαπητοί μου, 

'Εκ μέρους; τοίJ π(!οσq;υγικου σωματείου (<ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ>>, 
ά.:τυευGύνω Ηερμο άj'ωνιστικο χαιρετωμο στη παρούσα στ>)'κέντρ.ωrση τoii 
Ηαj'Κtπριου :Συν•ειδρίου των Μορφιτων και ε\Sχομαι όλόψυχα δπως; ό άγώ
\1ας; j'ιά δικ•α(ωση και έπι6ίωση που διεξάγουμε σή·ι-uε..ρα 6ρεϊ τ'll'\" αισια 
λόση του. 

Τα προσφυγικ.ά συνΜρια, δπως; το ση1μερινό, πολλa πeοσφέρουν στον 
άγώνα μαs. Διακηρύττουν και έπανατονίζουν τον άμετάΗετο στόχο μαs νια 
έJtιστ,ροφη Ο.λων Ιμας; στlς; ΠατρΟj'Ονικές; 1μας; έJστίες;, ΣυντηροiJν τη μνήμη 
των κατεχομένων. ΙΙρο6,λη!ματuζουν, κ•wθορίζουν '\'(!·αμμη άyώνα~ βοηθούν 
ιrτήν άνίχν.ευση καl έ.πίλuση προσφυyικών προδλημά:των. 

Πολλ8s οι δυοκολί·ες; στi}ν πeοώΟη.ση λύσης; του π.ρο6λήματός; μαs. 
Οί διακοινοτικεs σt:νεχίζονται χωριs καμ~~~ια πρόοδο. 'Εμείς; με ύπομον·η 
και eγκαρτέQηση, με i-:.πφονi) και έ.λπί·δα, οα συνεχίσουμε νa π.ροωθοϋ,με 
ΠΙρΟj'ράμματα που θa 6οηΗοiJ.ν ·ση) δίκαιη έπtλυση του προ6λήματόs μας;. 
Να έ"·ταθουν οί προσπάΗειες; ~ως; στο ταμέ.α τi'jς; διαφώτισης;. Na ένισχύ
σουμε τήν άμυνά μας;. Να σφυρηλατήσο1.:με ιi.ρ.ρηκτη ένότητα. Νfι άνc~στυ
λώσοt:μ·ε τήν άj'ωνιστικότητά μας;. 

Οί όeνανωτεs του συνεδρίου είναι aξιοι θερ•μων συγχαρητη.ρίων. Εύχό
•μαστε πλή.ρη έπι.η.1•χ(α στiι σηνέδσ,ιο τού άδΙι,λφού σωματείου <<'ΕλεύθF-ρο 
Μόρψοη». 




