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•Ή ΚΥΘΡΑΙΑ" 

Στα μέοο του περασμένου aιr.δνa τα 

nολλό nροβλι'Ιμaτα nou unnρxav στnν Οθω
μανικn Αuτοκρατορfα ανάγκασαν τον Σοuλ

τόνο να nαρόσχει κάποιες στοιχειώδεις ελεu

θερfες στοuς ΧρισηανοΟς unnκoouς του, 

Έτσι και στα χωριά mς Κόπρου 01 κάτοικοι 

όρχιοον να οργανώνauν καλότeρα τn ζωr'Ί 

τους. να κτlζοuν σχολεrα για m μόρφωαn 
των παιδιών τους και να ιδρύουν τους πρώ
τους τους Σuλλό{ους και Αναγνωστήρια. Η 

Πολπειaκn μεταβοΜ που σνντελέσmκε λfγο 

αργότερα, στα 1878. με mv aντικατόσταan 
τnς Τα.ιρκικnς Διοlκnanς από τους Άγγλα.ις 

αnοικιοκρότες, βοnθnαε κατά κάποιο τρόπο 

στnν αρχικf1 βελτlωαn τnς αγροτικnς και κοι

νοτικnς ζωnς του τόπου. Σnμaντικό nρος 

τοότο ρόλο διεδραμάηοον και τα διάφορα 

αναγνωστι'ιρια που δnμιουργnθnκαν στα 

χωριά που ε!χαν ε:nlanς και ως στόχο τnν 

όνοδο τα.ι εκr:ιαιδεuτικοΟ επιπέδου του λαού. 

Ιmν Κuθραlα τnν nε:ρ!οδο avrl'! εnανaδpα
σmριοnοιnθnκε το Ανaγνωστι'ιριο Ή Κu

θραlα "nα.ι όπως φafveτaι ε:Ιχε λεπουργι'Ισει 
I 

και λfγα χρόνια nροnγα.ιμένως αλλά για 

άγνωοτοuς λό{ους εfχε διακόψει τnν λerrουρ

γ!α. Διαβάζουμε σχετικά οτnν "Φωvn τnς Κύ

nροο• nμερομnνfας 4/16.7.1886 ανrαnόκρι

an από τnν · Κuθρα!α nou εlχε γραφεί δυο 
nμέρες nροnγουμένως: 'Ί'nv 28 εκnνεύσα
νrος ενεκaινιάσθn εν Kuθpara·τo ανοσvστα

θέν αναγνωοτnριον" n Κuθραfα "unό τnν 
nροεδρrατοu κι Παυλfδοu αnαγγε!λαντος 

σννοnτικιΊν μεν αλλά nεριεκηκωτότnν rΊροσ

λαλιόν δι nς εξnρε τα καλό τα εκ τοιΟ\Jϊοu 

εlδοuς καταστnμότων απορρέοντα. Ο λόγος 

του Κ Πauλlδou έχει ως εξnς: "Φιλομαθεfς 

κύριοι, ω πόσον χαίρω και αγάλλομαι βλέ

nων ενταύθα οnμερον τους nροσφιλεfς κα

τοlκοuς, κλnρικούς και λαϊκούς , τnς ωpαrας 

Kuθpa!aς συνnγμένοuς οίηνες unnκovrι::ς 

εις το α!σθnμa τnς φιλοnατρ!ας, εις το αf.. 

σθnμα τnς .φιλομοuσιας και φιλομαθεrας, 

έδραμον ενταύθα ως n διψώσα έλαφος 

nρος τnv nnynν χόριν τnς ιδρΟσεως ΊΌυ 

ιερού τοότο'..ι καθιδρύματος του αναγνωσm

ρlου n 'Κuθραfα", που ο προορισμός σφορό 
τnν nνεuματικι'Ί και nθικfιν ανόnτuξιν τnς φιλ

τότnς νεολα!ας και αnόσnς τnς κοινων!ας. Ο 

wv εuτεΜς οότος οικισμός, το ευώδες ε.ι
διalτnμa ομοεθνών, ομοθρήσκων, ομοφρο.. 

νοόνrων και σuνεργaζομένων unέρ του πλη-

σfον εταlρων θέλει αναδειχθε! σε πολύ 

σεnτόν μέγαρον, όπου θα εδρεύει n αρετr'Ι, 
όnou θα ακηνοβολεf πανταχόθεν n ειJσέβεια, 
n δικαιοοννn. n φιλομάθεια, n φιλοnατρ(α 
και n προς TCN nλnalov αγόnn. Όπου n οκνn-

' ρfα, όπου ΠΊ χαμαfζnλα nάθn, δι:f" θα εuρf-

σχοuν χώραν και όnou ο οινόφλuξ και χαρτο-

nα!κτnς θα λακτlζεται Φιλόμοuσοι 

κύριοι, γέροντες, νεανfcJκοι, εισέλθετε 

προθύμως εις τον ζεl~ρον και εuώδn τού

τον κnnον τα.ι ιερού καθιδρ(ιματος, φuτείι

σατε κόρnnμα δένδρα, rιοτfοοτε εuώδrι 

όνθn και καλλ!εργf1οοτε aυτά χάριν εαυτών, 

χόριν των απογόνων σας, δρέψατε τοuς 

αγλaοΟς aυτούς καρπούς, αναγιγνώσκeτε 

τας nμεδanός και αλλοδanόύς εφnμερlδας, 

τα περιοδικό σvγγράματα, aναδιφnσατε τας 

αθανάτους βfβλοuς των προγόνων μας. με

λετnοοτε αδnφόγως τα.ις δέλτοuς τnς 

nfοτεως τος δέλτους τnς ιοτορίας, τnς γεω

γpaφfας. τnς οικονομfας. t:ο'ναc::ιtιι!τε αοιwu:ς 

εις μεταφράσεις ξένων γλωσσών, εις ανα

γνώσματα, εις συντάξεις ομιλκδν και εν γένει 

εις nάνu λογικόν, φuσικόν και nθικόν nolnμα. 

Mn φεισθι'πε xρuσlou οnένανη τόαων αγα
θών, πνευματικών και nθικών, τα onorα οος 

nροnαpασκεuόζει. φιλότιμοι ομογενε:fς δια 




