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Η ΚΥΘΡΕΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΠΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΥΙΑΣ ΤΟΥ 1900 

Σημαντικές πληροφορίες νια tnν 

Κύπρο των χρόνων τnς Αγγλοκρατfας 

αντλούμε από τις κυπριακές εφημερί

δες, nou όρκισαν να εκδίδονται αμέ
σως μετό την καθεστωτική μεταβολή 

του 1878 και οι οnοfες aποτελούν μία 
από τις σημαντικότερες nnγές μελέτης 

τnς ιστορίας τnς εποχής. Στις σελίδες 

τους περιλαμβάνουν πλήθος από πλη

ροφορίες για tn ζωή των κατοίκων τnς 
Κύπρου, καθώς και nολλό ενδιαφέρο

ντα στοιχει·α για τα χωριά και τις πόλεις 

του νησιού, nou ο εντοπισμός τους 

συμβάλλει σε μεγόλο βαθμό στn διεύ

ρuνσι1 των γνώσεών μας γύρω από την 

ιστορία τους. Ορισμένα από τα δημοσι

εύματα αυτό, nou αφορούν τnν 
τnτσ της Κυθρέας, είχαμε αναδημοσι

εύσει, με σύντομα σχόλια, σε παλαιό

τερα κείμενα μας ιnερ. «Ελεύθερη 

Κuθρέσ•, αρ. 41-42<1991>. σ. 136-137, 
αρ. 47-48<1993>, σ. 122, αρ. so-
5111994>. σ. 113-114, αρ. 75-
76(2003>, σ. 55·58, αρ. 80-81<2004) σ. 
128·1291. Στο παρόν σnμεfωμα δfνοu· 
με στη δnμοαιόtntα ακόμη μερικό 

δημοσιεύματα, nou αφορούν διάφο-

του Κωστή Κοκκινόφτα 

Ο Διευθυντής του Αρρεναγωyεlοu Κuθρtας. 

Μιχαήλ Ανδρόνικος και η yuνaiκa του 

Διειιθίlvτρια του Παρθεναyωyεiοu της Aylaς 

Μαρlνας Κuθρέας Ευανθία Μ. Νικ.ολaϊδου 

ρες nτuχές τnς ιστορίας τnς κοινότητας, κατά την nρώτn δεκαετfα του 20ού αιώνα. 

Το πρώτο οπό αυτό εντοπίστηκε στην εφnμερfδα τnς Λευκωσίας «ΦωνrΊ τnς Κύπρου», 

ι1μερομnνίας 28/10 Αυγούστου 1900. Φέρει τον tftλo: «Εξετάσεις- Παρθεναγωγείον 

Κuθραίσς» και αναφέρεται στις δημόσιες εξετάσεις nou nραγματοnοιήθnκαν στο 
Παρθεναγωγείο της κωμόπολης, τον Ιούλιο τοu 1900. Διευθύντρια τοu σχολείου, 
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όπως αναφέρεται, ήταν n Πολυξένη nαπαζαχαρfα. ενδιαφέρον να nαρατnpή

σουμε ότι στο Παρθεναγωγείο φοιτούσε και αριθμός αγοριών, ίσως γιατί το Αρpενα

γωγείο είχε μεγάλο αριθμό μαθητών και αδυνατούσε: να δεκτεf περισσότερους: 

«Τnν nαρελθούσαν Κuριακήv εγένοvτο αι εξετάσεις του υπό τnv διεύθuνσιν τnς 

δεσποσύνης Πολυξένης Παnό zαχαρίοu διεuθuνομένου εν Κuθραfα μεικτού Παρθε

ναγωγείου. Η αίθουσα του σχολείου nτο πλήρης ακροατών εγχωρίων τε και ξένων, 

εξ αμφοτέρων των Φύλων. Μετά τnν υπό τnς διευθυνούσης εκΦώνnσιν καταλλήλου 

λόγου. ήρχισεv n εξέτασις των μαθημάτων, εκ της οnταiστοu δ' αναγνώσεως των 
μαθητριών και μαθητών, της ερμηνείας των εν τω κειμένω λέξεων και των διαφόρων 

ερωτήσεων. αfτινες αnετείνοvτο εις τους εξεταζομένοuς. ασφαλώς μπορεί να ομο

λογήσn nας τις. ότι n διευθύντρια ειργόσθη ακαμότως, διό και μετά το πέρας των 
εξετάσεων εδέχετο aύtn τα θερμό συγχαρητήρια των nαρεστώτων. Εις nαρεuρε

θεfς». 

Σε μία όλλn εφημερίδα τnc; Λευκωσίας, τον «Κύπριο», nμερομnνίας 29 Μαρτίου 1903, 
και με τον τίτλο «Αnό τας επαρχίας. Εκ Κuθραfας» δnμοσιεύεταϊ αvταnόιφισn από την 

κωμόπολη που αναφέρεται στον εορτασμό τnς εθνικής επετείου τnς 25nς Μαρτίου 

και στnν επιδημία τnς ιιψευδοδιΦθερfτιδας», που εfχε: προσβάλει πολλά από τα παι

διά των κατοίκων: 

<<ΕΙς την Kuθρafav, tnν ωραίαv κωμόnολιν, εnανnγυρlσθn. ως μανθόνομεν. n επέτει
ος τnς εθνικής παλιγγενεσίας μετά μεγάλου ενθουσιασμού. Μετά tnv δοξολογfαν, σι 
μαθήτριαι και οι μαθnταf. ακολουθούντων όλων των κατοίκων, των γυναικών 

ακόμη και των παΙδιών, περιήλθαν την κωμόnολιν. καtαλήξαντες εις το σχολείον. 
όπου ο διδόσκαλσς aπήγγειλε τον πανnγuρικόv τnς ημέρας. το δ' εσπέρας. ο εκ των 

ιατρών τnς πόλεως μας κ. κ. Μuριόνθnc;. τυχών εκεf. ωμfλnσεν εν τn αιθούσn του 

Αναγνωστηρίου nερf τnς σημασίας τnς μεγάλης ημέρας, εγκωμιόσος τους αθανάτους 

του εικοσιένα προγόνους. 

Δυστυχώς n ψεuδοδιΦθερίτις από μnvώv λυμαίνεται τnν ωραίαν μας κωμόnολιν, 
nροσβαλούσα μέχρι σήμερον πλείστους nαfδας εν ταις σuνοικfαις, ιδία του Aγfou 

Ανδρόνικου και τnς Αγίας Μαρfναρι. 

Αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιο τη ζωή ατnν κοινότητα διασώζει n ίδιο εφη
μερίδα, σε οvταnόιφισn από τnν κωμόπολη με τίτλο ι<Αnό τnν Κuθραfαν», που δημο

σιεύτηκε στο Φύλλο nμερομnν!ας 24 Ιουλίου 1904. Το σχετικό δημοσίευμα αναφέ
ρεται στην πανήγυρη τnς Αγίας Μαρίνας, που nραγματοnοιnθnκε στις 17 Ιouλfou. 
στην οποία συμμετείχαν και πολλοί κάτοικοι από τα γύρω χωριά. Όπως σημειώνεται, 
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πολλές από τις κυρίες που παρευρέθηκαν έφεραν κατά τη θεία λειτουργία καπέλλα 

με λουλούδια, μιμούμενες, πιθανότατα. τις κυρίες της Λευκωσίας, που με τη σειρά 

τους είχαν υιοθετήσει τη σχετική συνήθεια των συζύγων των Άγγλων διοικητικών 

υπαλλήλων. ο aνταποκριτής της εφημερίδας αναφέρει επίσης, ότι ομιλητής στην 

πανήγυρη ήταν ο εκ Κυθρέας νεαρός φοιτητής της θεολογίας και μετέπειτα σημα

ντικός μελετητής της κυπριακής εκκλησιαστικής ιστορίας Χαρίλαος Παπαϊωάννου 

(1881-1954>. Στο δημοσίευμα σημειώνεται ακόμη, ότι μετά τη θεία λειτουργία οι 
πανηγυριστές μετέβηκαν είτε σε παρακείμενα περιβόλια. είτε στην περιοχή του 

κεφαλόβρυσου, χάριν διασκεδάσεως. Τέλος, σημειώνει ότι ο δρόμος που ένωνε την 

Κυθρέα με τη Λευκωσία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. γεγονός που συνέτεινε ώστε 

αρκετοί κάτοικοι της πρωτεύουσας να πραγματοποιούν εκδρομές στην κωμόπολη, 

κυρίως τις Κυριακές: 

«Ανταποκριτού μας. Κυθραία, 23 Ιουλίου: Μεγάλη κίνησις και ζωηρότης επεκράτει 
κατά την πανήγυριν της Αγίας Μαρίνης. ο ναός ήτο κατάμεστος κόσμου, συρρεύσα

ντος εκ των παρακειμένων χωρίων. Αρκετοί οικογένειαι εκ Λfυκωσίας και Κυθραίας 

είχον στολίση τον ναόν και την πανήγυριν καθόλου, διό των· τεχνητών κήπων, τους 

οποίους έΦερον επί κεφαλής. Ωμfλησε κατά την θείον λειτουργίαν ο σπουδαστής 

της θεολογίας κ. Χαρίλαος Παπαϊωάννου. Η πανήγυρις διήρκεσε μέχρι της 11 π.μ. 

Μετά ταύτα οι πανηγυρισταί διελύθησαν και διηυθύ~θησαν άλλοι μεν εις τα διάφο

ρα περιβόλια. τα μαγευτικά και ευχάριστα μεν ως προς την θέαν, πνυκτικά δε ως 

προς τας αύρας, άλλοι δε εις το κεφαλόβρυσον, χάριν διασκεδάσεως. Την Κυριακήν 

το πλήθος ήτο περισσότερον της προτεραίας, όχι πλέον διό την πανήγυριν, αλλά 

χάριν διασκεδάσεως εις κεφαλόβρυσον. Ήσαν και οι καθηγηταί του Γυμνασfου κ.κ. 

Δρακοντίδης και Κρεν. μετά της οικογενείας του, οίτινες ξεναγούμενοι υπό μαθητού 

εξέδραμον μέχρι ΚεΦαλοβρύσου. Η από Λευκωσίας εις Κυθραίαν οδός διατηρείται 

τώρα εις κατάστασιν αρίστην, και οι εκδρομείς ανέτως διέρχονται αυτήν». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμβολή της κωμόπολης στους εθνικούς εράνους, που 

διεξήχθηκαν τότε στο νησί για την ενίσχυση του εθνικού στόλου από τον •λαϊκό 

εθναπόστολο» και ποιητή Σπύρο Ματσούκα είναι το δημοσίευμα του «Κυπρίου», ημε

ρομηνίας 12 Φεβρουαρίου 1905, που φέρει τον τίτλο «Ο εθναπόστολος. Η Κυθραία 
και ο κ. Ματσούκας. θρίαμβος της ιδέας του Στόλου•. Σύμφωνα με το σχετικό δημο

σίευμα, οι κάτοικοι επεφύλαξαν λαμπρή υποδοχή στον ποιητή και τέλεσαν δοξολο

γία με την ευκαιρία της εκεί επίσκεψής του. Ακολούθως, ο Ματσούκας μίλησε στους 

παρευρισκομένους και περιήλθε μεγάλο μέρος της κωμόπολης, όπου εγίνετο δεκτός 

με θερμές εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κυθρέα, συγκε-
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ντρώθnκαν συνολικά 52 λίρες, nou ανεμένετο να auξnθoύv, αφού ο έρανος θα 
συνεχιζόταν και τις αμέσως επόμενες nμέρες: 

<ιΤnν nαρελθούσαν Κuριακήν. ο κ. Σπύρος Ματσούκας συνοδευόμενος από μέλn τnς 

επιτροπής τnc; αμύνης εnεσκέΦθn τnv Κuθραίαν. Οι κάτοικοι έκαμαν εις τον εθναnό

στολον μεγάλην uποδοχήν. Τον aνέμενον nμfσειαν ώραν μακράν του χωρίου. όnou 

τον nροσεΦώνnσaν εμμέτρως π διδασκάλισσα και ο διδάσκαλος. Δοξολογία επί τn 

ευκαιρία εψάλn εις τnν εκκλησίαν, και ο nοιnτής από τnς Ωραίας Πύλnς ωμίλnσε 

προς το πλήθος περί του σκοπού του. Αι πρώτοι εγγραφαί υπέρ του εθνικού στόλου 

έγιναν παρά τnν Ωρafav Πύλnv. 

τα επεισόδια εκ του ενθουσιασμού του πλήθους υπέρ του Εθνικού Στόλου είναι πολ

λά. Οι κάτοικοι εθυμίοζον. κατά το έθιμον, τον nοιnτήν, διερχόμενον μετά τnς συνο

δείας του από τος οικίciς των. Γυναίκες πλείστοι ενεγράφησαν υπέρ του στόλου. 
Προς τον nοιnτήν εδόθησαν ως δώρα πέντε ολομετόξινοι nετσέται. τος onofaς θα 

καταθέσn υπέρ του εθνικού στόλου. Ένα nοτnρι uόλινον επί του οποίου ήτο ζωγρα

φπμένn n Αγία Σοφία ετέθn εις λαχείον. όπερ απέφερε 1 1/2 λίραν υπέρ του στό· 
λοu, του ποτηριού εnανελθόντος διό τnς τύχης εις τον ιδιοκτήτnv του. Εις των κατοί

κων του χωριού, Αρμένιος, Στεφανιάν ονόματι, aυθορμήτως προσήλθε και έδωκε 4 
σελίνια unέρ του στόλου, λέγων ότι το θεωρεί καθήκον του. 

ο κ. Ματσούκας ωμfλnσε npoς το πλήθος κο ι κάτω από μίαν ωρσfαv nλάτανοv εις το 

κέντρον της κωμοπόλεως. Από τας φυσικός καλλονός του μέρους μάς λέγει ότι είναι 

καταμαγεuμένος, κω τσ δάκρυα nou εfδε τα θεωρεί αληθινούς αδάμαντας διό το 
θnααυροφuλόκιον της πατρίδος. ο ενθουσιασμός του ήτο μέγας. όταν έβλεnεv εις 

όλα τα σπίτια τας ~ικόνος των βασιλέων μας και των ηρώων. Ο κ. ι Θεμιστός εξένισε 

την μεσημβρίαν iον nοιnτnν και τnν συνοδεfσν του. Η αμύθητος Φιλοξενfα των 

κατοίκων υπό την στέγnν του κ. Θεμιστού έΦθασεν εις το κατακόpυφον. Από τnν 

συμnεριφορόν των μαθητών και των μαθnτριών ο κ. Ματσούκας έμεινε κατενθου

σιασμένος και μετά δυσκολίας απεχωρfσθn των μικρών του Φfλων. Εννοείται ότι τnν 

Κupιακήν ο nοιnτής μόλις εnρόφθc.ισε να εnισκεφen δύο ενορίας τnς Κυθραfας, tnν 

Αγfαν Μαpίναν και τον Άγιον Ανδρόνικον. 52 λίραι αγγλικοί εισεnράχθnσαν από τα 
δύο ταύτα τμήματα, και υπάρχουν ελπίδες, ότι το ποσόν θα τριnλασιασθή, διότι ανε

tέθn εις τους ιερείς και τους επιτρόπους όλων των συνοικιών να εξοκολουθnσουν 

τας εγγραφός. του κ. ι θεμιστού αναλαβόντος την εfσnρσξιν. Εν τέλει ο ποιητής απε

χαιρέτnσε δακρύων τους ευγενείς κατοίκους, ων n σuγκfνnσΙς ήτο βaθutόtn. Όταν n 
άμαξα ανεχώρει. αι ζnτωκρauγαί υπέρ τnς ενώσεως αντήχοuν εις τα πέριξ όpn>~. 
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nμερομnνίας 1 Ιouλfou 

1909, και με σύντομη εfδnσn νια τις εξετάσεις που 

nραγματοποιήθnκαν στο σχολείο τnς ενορίας του Αγίου Ανδρόνικου, 

το onofo διεύθυνε ο r.N. Κuριακfδnς. Όπως σnμειώνετ:σι, τις εξετάσεις nαρακολού
θnσαν nολλοf κάτοικοι και επισκέπτες τnς κωμόnολnς: 

«Tn nαρελθούσn Κυριακή εγέvοντο αι εξετάσεις του δημοτικού σχολείου Αγίου 

Ανδρόνικου, όπερ διευθύνει ο φιλοnονώ"ι:ατος διδάσκαλος κ. Γ.Ν. Κυριακίδης. κατ· 

αυτός παρέστησαν r1λεfστ:οι του χωρfοu και nολλοf ξένοι. Μετά τnν λογο

δοσiαv οι μαθnταf εξnτάσθnσαν εις διάφορα μαθήματα εις ά αnι'\vτnσαν λίαν εuστό

χως, και αnnννειλαν ωραιότατα ποιήματα και διαλόγους, τινός των οποίων είχε ποι

ήσει αυτός ο διδάσκαλος. Το απόγευμα δε, εnfσnς επιτυχώς. διεξrΊχθnσαν σι εις τ:nν 

γuμναστικήν εξετάσεις, σ!τινες προκάλεσαν τας ζωnpάς εnεuφnμfσς των χωρικών 

διό τα λαμπρό αποτελέσματα. άτιvσ εnέφερεν n άοκνος εργασία του διδασκάλου 
τωνι>. 

ΊΞνα χρόνο aργότερα, n ίδια εφnμεpfδa. στο Φύλλο ημερομηνίας ~2/4 Αυγούστου 
1910, και κάτω από τον τίτλο «ΑΙ προφορικοί εξετάσεΙς του Παρθεναγωγείου Κuθρέ

ας>> δημοσιεύει και πάλιν αvι:οnόκρισn από τnν κοινότητα, όπου γίνεται nαροuσίασn, 

με ιδιαίτερα θερμά σχόλια, του έργου που n διευθύντριά του. αnόΦοιτn 
του Αρσάκειοu των Αθηνών, Ευανθία 

«Ανώτερα nάσnς nροσδοκiΌς και r1avtός εnafνou υπήρξαν τα αποτελέσματα του 

Παρθεναγωγεfοu τnς Κuθρέας, του τοσούτον διεuθuνομένοu ι;nό τnς αρι

στούχου Αρσακειάδος Ευανθίας Μ. Νικολαϊδοu. Μετά τον λαμnρότατον nανnγuρικόν 

τnς διεuθuντpfας, όστις ήτα δαψιλής προς το αθάνατον ελλnνικόν r1νεύμα, 

το λοuσθέν και εις τα καλλfρpοα τnς nσιδεfσς νάματα, nαρήλασαv διαδο

χικώς n μία μετά τnν άλλnν αι αγνοί και Φfλεpγοι μέλισσαι, naροuσιάζοuσαι άΦθο
νον και nλouσfαv τ:nν πνευματικήν αυτών σuνκομιδήν. Δεν nροτfθεμσι διό των γρα

φομένων μου τούτων να διό χειροκpοτnμάτων, ουδέ να εκθέσω npoς εκτί

μησιν tnν ικανότητα τnς διεuθuντρfας, διότι πάσα εnιτεtnδεuμενn κομψότης και nας 

έπαινος παρέλκει. όπου τα βοώσιν, αλλά να οποία προ-

σοχή δέον να εφιστάται τοιJ διδασκάλου, τ:οu τούτου του 

εσωτ:άτοu φρουρίου του και των παραδόσεων και ότι εκ των 

διαυγών ναμάτων καθαρός εθνικής παιδεύσεως θα αναδuθn n ηθική τnς κοινωνίας 
οvάnλασ!ς. ης τον 11 εν λόγω διεu

θι1ντριαι~. 

Χρονιά 29n, Μόnς-Δεκέμβρnι:; σσ. 2-6 
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Η κα Αιμιλία Μέντζn-Ροδfτοu 60 ευρώ στη μνήμn τnς 
μnτέρας τnς Παναγιώτας Χaτζnaδάμου-Μέντζn 

Η κα Μαρfτσα ΚώσταΧρuσάνθου 50 ευρώ σtn μvnμn 
του συζύγου τnς Κώστα Χρυσάvθου 

το ΔΣ του Σωματείου ευχαριστεί θερμά. 

Το παρόν τεύχος έχει εnιχοpnγnθεf 

από τις Πολιιιστικέc; Υnnpεσίεc; 

του Υπουργείου nαιδεfαι:; και Πολιτισμού. 

Η εnιχορnγnσn δεν σnμαίνει τnν αποδοχή του 

·περιεχομένου ιΊ των απόψεων που εκφράζονται 

από τn συντακτική εnιτ:ροnn άnό πλευράς του Ynoupγεfou 
παιδείας και Πολιτισμού. 

Στα κείμενα εκφράζονται προσωπικές απόψεις των cπόμων που rα υπογράφουν 
και δεν εκφράζουν ούτε δεσμεύουν με κανένα τρόπο το Σωματείο. 
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