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 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια 
του πρώην Υπουργού Παιδείας Στέλιου Κατσελλή 

 
 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια 
του πρώην Υπουργού Παιδείας Στέλιου Κατσελλή. 
 O Στέλιος Κατσελλής γεννήθηκε το 1931 στην Κερύνεια. Αποφοίτησε από το 
Γυμνάσιο Κερύνειας και στη συνέχειa παρακολούθησε στην Αγγλία 
ηλεκτρολογία/μηχανική στο Loughborough, στην επαρχία Leicestershire και στο 
Λονδίνο στο Faraday House, από όπου απεφοίτησε το 1956.   
To 1960 μέχρι το 1974 διετέλεσε πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Αθλητικής Ένωσης 
Κερύνειας (ΠΑΕΚ). Το 1961 διορίστηκε Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Κερύνειας και το 1964 διορίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
Δήμαρχος Κερύνειας, θέση που διατήρησε μέχρι και το 1978. 
 Το 1974 εκτοπίζεται μετά την τουρκική εισβολή από την Κερύνεια και μένει στη 
Λεμεσό μέχρι το 1977. Το 1975 διορίστηκε Πρόεδρος της Τράπεζας Αναπτύξεως 
στην οποία υπηρετούσε μέχρι το 1978. Το 1977 διορίστηκε μέλος της Επιτροπής 
Δημοσίας Υπηρεσίας.  Το 1978 διορίστηκε Υφυπουργός Εσωτερικών για τα ειδικά 
προβλήματα των εκτοπισμένων. Εκλέγεται πρώτος πρόεδρος της Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής αιμοδοσίας, θέση στην οποία υπηρετεί για δυο δεκαετίες 
περίπου.  
 Το 1980 διορίστηκε Υπουργός Προεδρίας και το 1982 Υπουργός Παιδείας. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας του τέθηκε εκ νέου το θέμα της ποιοτικής αναβάθμισης της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης με στόχο τη λήψη απόφασης κάτι που έγινε το 1983 
όταν με μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση ορίστηκε διϋπουργική επιτροπή για να 
μελετήσει τους κανονισμούς με σκοπό την τροποποίησή τους «ώστε να μην είναι 
υποχρεωτικός ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά σειρά 
προτεραιότητας αλλά κατ’ αξία». 
 Το 1985 διορίστηκε Υπουργός Άμυνας και ακολούθως Σύμβουλος του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι το τέλος του χρόνου. Την 1η Αυγούστου 1986 
διορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 1992.  Ο Στέλιος Κατσελλής δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με τα 
κοινά και ιδιαίτερα με ό,τι αφορούσε τους εκτοπισμένους συμπατριώτες του. 
 Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου στις, 12 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αποστόλου Ανδρέα στον Στρόβολο, όπου οι οικείοι του θα δέχονται 
συλλυπητήρια από τις 11 π.μ. Η ταφή θα γίνει στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο Αγίου 
Νικολάου στη Λεμεσό.  Στην κηδεία θα παραστεί, εκ μέρους του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος θα καταθέσει στεφάνι.  Η κηδεία θα γίνει 
δημοσία δαπάνη.  
 


