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Στη μνήμη 
τών γονέων μου 
Έλέγκως και Κωστή Καραγεώργη
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ

'Οφείλεται έπαινος στο μέλος μας εκπαιδευτικό Καλλιόπη Καραγεώργη, άλλοτε 
διευθύντρια τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης, πού είχε τήν έμπνευ
ση να χορηγήσει μια νέα σειρά εκδόσεων τού « 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύ
πρου», ιδρύοντας τό «Ταμείον Εκδόσεων για Εκπαιδευτικές και Παιδαγωγικές Ερ
γασίες Κυπρίων στή Μνήμη Έλέγκως και Κωστή Καραγεώργη».

Πολλοί Κύπριοι τού εκπαιδευτικού κλάδου έχουν προσφέρει στήν Παιδεία τής 
νήσου μας πολλές εργασίες, άπό τις διδακτορικές ώς τις εκλαϊκευμένες, χωρίς αυτές νά 
κωδικοποιοΰνται σέ βιβλίο κι ’ έτσι νά εξακολουθούν νά λειτουργούν στον τόπο μας. Ό 
πνευματικός αύτός μόχθος δέν εϊναι ορθό να χάνεται στά συρτάρια ή νά κατατίθεται 
συνήθως σέ ξένα πανεπιστήμια. ’Εξάλλου, πολλές εργασίες άπό αυτές άποτελούν τήν 
'ιστορία τού κλάδου, δείχνουν τις ιδέες και τις στάσεις μας σέ μιά δεδομένη περίοδο, και 
στο πρακτικό άκόμα πεδίο, συχνά κι ’ έξω άπό τόν καθαρά εκπαιδευτικό χώρο.

’Αλλά και ό "Ομιλος στο μέλος του Καλλιόπη Καραγεώργη, ή οποία συμμετέχει 
γιά πολλά χρόνια στο Διοικητικό του Συμβούλιο, οφείλει ευχαριστίες, γιατί μέ τήχειρο
νομία αύτή επεκτείνει τις δραστηριότητες του κι ’ εύρύνει τόν κύκλο τών πνευματικών 
του ενδιαφερόντων, ιδίως σήμερα πού τό σχολείο ή, πιο σωστά, ή Παιδεία, πρέπει νά 
έπωμισθεϊ δυσβάστακτα βάρη γιά τή σωτηρία της και τή σωτηρία τών παιδιών μας σ ’ 
αύτά τό άμφιταλαντευόμενο 'ελληνικό νησί.

’Αξίζει τήν προσοχή και ή προσφορά τού μέλους μας σέ υλικό, τήν παρούσα 
έκδοση, τό όποιο άποτελεϊ τήν άπαρχή τού Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης σέ μιά 
εποχή, πού άναλαμβάναμε υπεύθυνα τή διαπαιδαγώγηση τών κοριτσιών μας. Ή εποχή 
εκείνη ήταν μιά περίοδος που δέν περιμέναμε νά είχε τόν χαρακτήρα πού είχε, νά είναι 
δηλαδή ό τόπος μας νέο άνεξάρτητο κράτος, όταν ή παράδοση κι ’ οί άγώνες, πού 
προηγηθήκανε, μιλούσανε γιά ενσωμάτωσή μας στον ελεύθερο ελληνικό κορμό.

’’Ας εκτιμούμε, λοιπόν, καθετί πού έχει σκοπό νά διασώσει κάτι άπό τήν ουσιαστι
κή μας 'ιστορία.

Κ ΥΠΡΟΣ ΧΡ ΥΣΑΝΘΗΣ 
Πρόεδρος τοΰ Ε.Π. Ο.Κ.Βιβ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πέρασαν ήδη είκοσι χρόνια άφότου τό Γυμνάσιο Παλουριώτισσας έλειτούργησε ώς 
αυτοτελές, ανεξάρτητο Σχολείο μέ ίδικόν του Γυμνασιάρχη.

Είκοσι χρόνια, νομίζω δτι εϊναι άρκετά για νά παρουσιάση κανείς τις αρχές πάνω 
στις όποιες έστηρίχθη και έλειτούργησε ένα σχολείο, νά παρουσιάση τήν ζωήν καί τό 
έργον πού έπετελέσθη, άναλαμβάνοντας τρόπον τινα μιαν ιστορικήν εύθύνην.

Αύτό ήθέλησα νά κάμω, ώς ή πρώτη Διευθύντριά του, μέ τήν έκδοση τούτου τού 
βιβλίου, διά τά έτη 1961-62 - 1966-67.

’Επειδή δέ κατά τήν άποψή μου ή ιστορία ενός σχολείου πηγάζει άπό τήν ζωήν καί 
τό έργον του ώς ενιαίου συνόλου, ένόμισα δτι θά έδιδα καλύτερα τήν εικόνα αύτής τής 
ζωής καί αύτού τού έργου οχι άπό άπλές άναμνήσεις, άλλά μέσα άπό τις λογοδοσίες, 
ομιλίες, άρθρα, προσφωνήσεις, συνεντεύξεις καί οτιδήποτε άφορούσε τό σχολεϊον γενι
κά. Έτσι θά διαφανή καλύτερα ποιες ήσαν οί άρχές είς τις όποιες έπίστευε ή Κυπριακή 
κοινωνία τής δεκαετίας τού 60 καί ποια τά εθνικά ιδανικά.

Κατά τά έτη τής Γυμνασιαρχείας μου, εϊχα τήν εύτυχίαν νά έχω εκλεκτούς συνεργά- 
τας καί συναδέλφους, οί όποιοι είργάζοντο μέ τήν ιδίαν μέ εμέ άφοσίωσιν καί άγάπη καί 
ένα κοινόν σκοπόν. Νά δημιουργήσωμεν άνθρώπους μορφωμένους πραγματικά, μέ 
υψηλά ιδανικά, άγνήν καί ώραίαν ψυχήν καί δύναμη σωματικήν καί πνευματικήν, ώστε 
νά γίνουν οί εκλεκτές μέσα είς τήν κοινωνίαν.

Νομίζω δτι σέ ένα πολύ μεγάλο βαθμό τό έχομεν επιτύχει.
’Απόφοιτοι καί τών δύο τμημάτων, νεαρές μητέρες σήμερα, στερεώνουν τήν κοι

νωνίαν μας μέ τήν παντός είδους προσφορά τους.
Χαρά μου καί καμάρι μου- Είχαν καί έχουν πάντοτε τήν φροντίδα καί τήν άγάπη 

μου, οχι μόνο αί τής Παλουριωτίσσης, άλλά δλες οί μαθήτριές μου στα 42 έτη τής 
εκπαιδευτικής μου θητείας.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Έκδίδοντας αύτά τά κείμενα δεν φιλοδοξώ να άποκτήσω δάφνες φιλολογικές. Είναι κείμενα πού έγράφησαν 
καί έδόθησαν διά συγκεκριμένες έκπαιδευτικές καί διοικητικές άνάγκες και τά παραδίδω στη γλωσσική μορφή 
πού είχαν γραφτεί.
Τούτο νομίζω δτι εξυπηρετεί καλύτερα τούς ιστορικούς σκοπούς πού καθώρισα πιο πάνω.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΑΕΩΝ

Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον είναι τό παλαιότερον Γυμνάσιον τής Κύπρου, ϊδρύθη δέ 
ώς 'Ελληνική Σχολή ύπο τοϋ ’Εθνομάρτυρας ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού τό 1812 και 
άφιερώθη ύπ ’ αύτού είς τήν 'Αγίαν Τριάδα. Συνεπληρώθη εις Γυμνάσιον τό 1893 και 
λειτουργεί εκτοτε ώς πλήρες εξατάξιον Γυμνάσιον άνεγνωρισμένον ύπό τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως και Ισότιμον πρός τά έν Έλλάδι Δημόσια Γυμνάσια.

’Από τού 1935 και έπί Γυμνασιαρχίας τού νυν Προέδρου τής Ε.Κ.Σ.Κ. Δρος Κων/- 
νου Σπυριδάκι τό πρώην Παρθεναγωγεϊον Φανερωμένης μετετράπη είς ισότιμον Τμήμα 
Θηλέων τού Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Τό άπό τού 1935 ίδρυθέν Τμήμα Θηλέων τού Παγκυπρίου Γυμνασίου έλειτούργησε 
τό πρώτον είς τό Διδακτήριον τό γνωστόν ύπό τό όνομα «Παρθεναγωγεϊον Φανερωμέ
νης» μέ αριθμόν μαθητριών 183. Άπό διετίας τό μεγαλύτερον μέρος τών μαθητριών 
στεγάζεται εις τό νεόδμητον κτίριον, τό άνοικοδομηθέν είς χώρον παραχωρηθέντα, τή 
έγκρίσει τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και νΰν Προέδρου τής Κυπριακής Δημο
κρατίας κ.κ. Μακαρίου Γ', ύπό τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπείας ιερού ναού Ευαγγε
λίστριας Παλουριωτίσσης, σήμερον δε φοιτούν εις αύτό 1800 περίπου μαθήτριαι. Λει
τουργεί δέ άπό έφέτος ώς άνεξάρτητον έντελώς σχολεϊον ύπό ίδικόν του Γυμνασιάρχην 
και φέρει τό όνομα «Α ' Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων».

To A ' Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων θά λειτουργήση μέ έξ τάξεις Κλασσικού 
Γυμνασίου (Α '-Στ 9 καί τρεις τάξεις Οικονομικού Γυμνασίου (Τμήματος Γλωσσών και 
’Εμπορίου, Δ', Ε', Στ '). Και τά δύο τμήματα τού σχολείου είναι άνεγνωρισμένα ύπό 
τού ' Υπουργείου Παιδείας τής Ελλάδος καί Ισότιμα πρός τά έν αυτή Δημόσια Σχολεία.

Έμπνευστής και έμψυχωτής διά τήν άνοικοδόμησιν τού συγχρονισμένου καί μεγά
λου τούτου Διδακτηρίου άνταποκρινομένου είς τάς άνάγκας τής πόλεως διά τάς μαθή
τριας, ύπήρξεν ό πρώην Γυμνασιάρχης τού Παγκυπρίου Γυμνασίου καί νΰν Πρόεδρος 
τής Ε.Κ.Σ.Κ. Δρ. Κων/τϊνος Σπυριδάκις.

Εύεργέται καί Δωρηταί. Κατωτέρω άναφέρεται τό πλήρες κείμενον έντειχι- 
σμένης είς τά προπύλαια τού σχολείου πλακάς άποκαλυφθείσης κατά τήν ήμέραν τών 
έγκαινίων.
«Τό διδακτήριον τούτο τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων άνηγέρθη τή γενναιοδώρω 
παραχωρήσει τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Μακαρίου Γ' έπί οικο
πέδων άνηκόντων τω ίερω ναω Ευαγγελίστριας Παλουριωτίσσης τή εύγενεϊ συγκαταθέ- 
σει τής έκκλησιαστικής ’Επιτροπείας αύτού, προσενεγκούσης πρός ϊδρυσιν αύτού τής 
'Ιερός Αρχιεπισκοπής Κύπρου δέκα χιλιάδας λιρών, τού 'Ιερού Ναού Φανερωμένης 
προσενεγκόντος έτέρας δέκα χιλιάδων λιρών, τοϋ Ζήνωνος Παπαδοπούλλου καί τής 
συζύγου αυτού Χαριτίνης προσενεγκόντων τρεις χιλιάδας λιρών, τής Ευγενίας Θεοδότου 
προσενεγκούσης δύο χιλιάδας λιρών, τού Χαριλάου Χατζημιχαήλ προσενεγκόντος έτέ
ρας δύο χιλιάδας λιρών, τού Σωκράτους Εύαγγελίδου προσενεγκόντος χιλίας έξακοσίας 
λίρας, τής Κυπριακής 'Εταιρείας Οικοδομών καί ’Οδοποιίας Ατδ., προσενεγκούσης 
χιλίας πεντακοσίας λίρας, τής δέ ’Εφορείας τών 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκω
σίας άναλαβούσης τήν ύπόλοιπον δαπάνην έκ λιρών εκατόν τεσσαράκοντα πέντε χιλιά
δων πρός συμπλήρωσιν τοϋ όλου διδακτηρίου καί ϊδρυσιν τών αιθουσών Γυμναστικής 
μετά τού Σταδίου.

Τά έγκαίνια τοϋ διδακτηρίου έτελέσθησαν τή 17η ’Ιουνίου 1961 ύπό τοϋ Μακαριω- 
τάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Μακαρίου Γ', έφ’ ώ ένετοιχίσθη ή πλάξ αϋτη είς 
έκφρασιν άϊδίου ευγνωμοσύνης πρός πάντας τούς τή χορηγία αυτών συντελέσαντας είς 
τήν άνέγερσιν αύτού».

Τό όνομα τού Σχολείου άλλαξε κατά καιρούς' ώς άκολούθως:
a) Α ' Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων
β) Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης
γ) Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης
δ) Γυμνάσιον Παλουριωτίσσης

Τά μέλη τής ’Εφορείας τών 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κατά τό σχολι
κόν έτος 1961-62.
1) Ίωαννίδης Όδυσσεύς, πρόεδρος (ιατρός)
2) Κωνσταντινίδης Ματθαίος, άντιπρόεδρος (έμπορος)
3) Κυθρεώτης Μιχαήλ, γραμματεύς (έμπορος)
4) Σεβέρης Ζήνων, ταμίας (έμπορος)
5) Εύαγγελίδης Σωκράτης (έμπορος)
6) Πολυβίου Γεώργιος (δικηγόρος)
7) Σπανός Μάρκος (δικηγόρος)
8) Πίπης Χριστόδουλος (οδοντίατρος)
9) Οικονομίδης Κων/τϊνος (φαρμακοποιός)
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ΟΔΗΓΟΣ ΜΑ ΘΗΤΡΙΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ Y ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΑΕΩΝ ΠΑΑ Ο ΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

Οδός: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΥ

Πρός τάς μαθήτριας
του Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης.

Ή άνθρωπίνη φύσις είναι τέτοια, που όταν πρόκειται να άναλάβη κάποιος μίαν 
εργασίαν, νά αισθάνεται δτι έχει δύο τρόπους άντιμετωπίσεως του θέματος τούτου. 
Πρώτος τρόπος είναι νά έξεύρη διάφορες ικανές δικαιολογίες διά τάς οποίας ή έργασία 
αύτή δέν μπορεί νά γίνη. Λεύτερος τρόπος ό και προφανώς όλιγώτερον ελκυστικός, είναι 
νά προχωρήση είς την διεξαγωγήν τής έργασίας αύτής. "Ολαι άσφαλώς έχετε κάποιαν 
πείραν αύτής τής καταστάσεως. Μερικοί έχουν συνηθίσει τόσον πολύ νά εξευρίσκουν 
δικαιολογίες, γιατί μία έργασία δέν μπορεί νά γίνη μέχρι σημείου ώστε είς τήν πραγματι
κότητα νά άρκούνται είς τήν άδράνειαν χωρίς νά κάμνουν τίποτε. Οί άνθρωποι αύτοί 
είναι έκεϊνοι πού εύρίσκονται είς τάς άνευ σημασίας, άνευ ένδιαφέροντος καί άνευ καλής 
άμοιβής θέσεις. Είναι αύτοί τών οποίων ή παρουσία ή απουσία δέν γίνεται αισθητή καί 
ούτε έπηρεάξει τήν πρόοδον οίασδήποτε μορφής.

Ζητώ άπό σας νά πάρετε τήν άπόφασιν, νά γίνετε οί άνθρωποι πού ένεργοΰν καί 
πράττουν. "Οταν άντιμετωπίξετε ένα πρόβλημα, νά έρωτατε πάντοτε τόν εαυτόν σας 
«πόσος καιρός θά μου χρειασθή νά τό λύσω;». Μή σπαταλατε χρόνον έρωτώντας 
«μπορώ νά τό κάμω;». Έάν γίνετε ένεργητικός άνθρωπος καί όχι άναζητητής δικαιολο
γιών, θά γίνετε άναποφεύκτως ένα εύπρόσδεκτον μέλος τής έκλεκτής όμάδος ή οποία 
κυριαρχεί τής δημοσίας, τής κοινωνικής, τής πνευματικής καί τής πολιτιστικής ξωής 
τού τόπου μας· θά έχετε έπίσης τό μερίδιόν σας άπό τήν άμοιβήν ή οποία συνοδεύει τήν 
ήγεσίαν κάθε τόπου.

Σας συνιστώ άκόμη νά σκεφθήτε καί νά έχετε ύπ * όψιν σας δτι τό «δέν μπορώ νά 
τό κάμω» άνήκει είς τούς κηφήνας τής κυψέλης

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΕΓΓΡΑΦΑΙ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΟΑ. ΕΟΡΤΑΙ

1. Αί έγγραφοί τών μαθητριών άρχίζουν κανονικά τήν Ιην Σεπτεμβρίου καί τελειώ
νουν τήν 20ήν Σεπτεμβρίου, έκτος άν άλλως ήθελε ορίσει τό Γραφεϊον Παιδείας. 
Κατά τό διάστημα τής 1ης μέχρι 20ής Σεπτεμβρίου διενεργούνται αί πάσης φύσεως 
έξετάσεις, τά δέ μαθήματα άρχίζουν τήν 22αν Σεπτεμβρίου.

2. Είς τήν πρώτην τάξιν τού σχολείου έγγράφονται μαθήτριαι αί όποΐαι έχουν άπολυτή- 
ριον Δημοτικού ή ’Ιδιωτικού Σχολείου καί τών οποίων ή ήλικία δέν είναι μεγαλυτέ- 
ρα τών 14 έτών τήν Ιην Σεπτεμβρίου, άφού ύποστούν είσιτήριον έξέτασιν ή έχουν 
ένδεικτικόν προαγωγής έκ τής Π ρογυμναστικής τάξεως.
Είς τάς άλλας τάξεις έγγράφονται αί προαγόμεναι έκ τής άμέσως κατωτέρας τάξε
ως τού σχολείου ή άλλων άνεγνωρισμένων ώς ισοτίμων καί έχουσαι άνάλογον 
ήλικίαν.

3. Αί είσιτήριοι καί κατατακτήριοι έξετάσεις διενεργούνται τήν πρώτην εβδομάδα τού 
’Ιουλίου ή τό δεύτερον δεκαήμερον τού Σεπτεμβρίου συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τού Γραφείου 'Ελληνικής Παιδείας Κύπρου. Σχετικαί ειδοποιήσεις δημοσιεύονται 
είς τάς πινακίδας τού σχολείου καί είς τάς έφημερίδας.

4. Δ ιά νά έγγραφή μαθήτρια ή νά άνανεώση έγγραφήν πρέπει α) νά φέρη μεθ ' έαυτής τούς 
τίτλους σπουδών της δεόντως κεκυρωμένους β) νά προσέλθη ό πατήρ ή ό κηδεμών 
μετά τής μαθήτριας είς τό σχολεϊον καί διά τής υπογραφής του νά άναλάβη έπισή- 
μως τήν κηδεμονίαν.

5. Αί προφορικοί καί γραπταί έξετάσεις τού A ' καί Β ' εξαμήνου διενεργούνται συμ
φώνως πρός τάς προνοίας τού 'Ελληνικού νόμου καί τή έντολή τού Γραφείου 
Παιδείας.

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων προσφέρει μια πλήρη προπαρασκευήν δια εισα

γωγήν τών άποφοίτων του είς 'Ελληνικά, Εύρωπαϊκά, ’Αμερικανικά καί λοιπά Πανεπι
στήμια καί Άνωτάτας Σχολάς, Παιδαγωγικός ’Ακαδημίας, Γεωπονικός, ‘Εμπορικός 
Σχολάς, Πολυτεχνεία κ. ά.

Έν τούτοις έάν οί άπόφοιτοι δέν έπιθυμούν νά συνεχίσουν είς Πανεπιστήμιον, άλλά 
νά έργασθούν μετά τήν άποφοίτησίν των έχουν στοιχεία καί έφόδια νά πράξουν τούτο.

’Αμφότερα τά τμήματα τού σχολείου έχουν ώς πρώτιστον σκοπόν τήν άνθρωπι- 
στικήν μόρφωσιν τών τροφίμων του μέ βάσιν τάς 'Ελληνοχριστιανικός ιδέας περί 
’Αρετής καί ‘Ηθικής.

Είς άμφότερα τά τμήματα δέν παραγνωρίζεται ή γνώσις τής Οικιακής Οικονομίας 
καί ή προπαρασκευή τών μαθητριών ώς μελλουσών μητέρων καί οικοκυρών.

Τό Σχολεϊον διαθέτει μαθητικόν Γυμναστήριον, ’Αθλητικά Γήπεδα καί αίθούσας 
Γυμναστικής έπί νεωτέρων έντελώς βάσεων διά τήν άρτίαν Σωματικήν άγωγήν τών 
μαθητριών του.

’Έχει βιβλιοθήκην (3650 τόμοι) μετά άναγνωστηρίων καί δανειστικών τμημάτων, 
έχει ειδικός αίθούσας διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων: 'Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φυ
σικής, Χημείας, ’Ωδικής, Δακτυλογραφίας, Οίκοκυρικών, Σχολικόν Μουσεϊον καί 
Σχολικόν κήπον.
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ΟΔΗΓΙΑΙ

Σύμβουλοι 'Ομάδων

Αί μαθήτριαι θά κατανεμηθοΰν σε 20 ομάδας γνωστάς ώς ομάδας 1η, 2α, 3η 
κ.λ.π....20ήν. Κάθε μαθήτρια θά κατατάσσεται είς μίαν άπό αύτάς τάς ομάδας εύθύς 
μετά τήν έναρξιν τού σχολικού έτους και θά παραμείνη είς αύτήν εκτός εάν έπιβαλλόμε- 
ναι διευθετήσεις άναγκάσουν μεταφοράς άπό μίαν ομάδα είς άλλην.

Ό διαχωρισμός τών μαθητριών είς ομάδας γίνεται άπλώς διά συμβουλευτικούς 
σκοπούς και ό αριθμός τής όμάδος δεν εχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν ικανότητα τών 
μαθητριών.

Ό μάς 1η.
"Ονομα Συμβούλου Άριθμ. Αιθούσης 'Ημέρα Συγκεντρώσεως

32 π.χ. Δευτέρα π.χ.

Όμάς 2α.
Κ.Α.Π.

Γενικός Σύμβουλος 'Ομάδων. "Ονομα..............................................................

Οί Σύμβουλοι ομάδων είναι διαθέσιμοι διά συνεντεύξεις είς τούς χώρους καί τάς 
ώς άνωτέρω όρισθείσας ήμερομηνίας. Ούδεμία μαθήτρια δύναται νά ξητήση συνέντευξιν 
άπό σύμβουλον τής Όμάδος της κατά τήν διάρκειαν τών ήμερησίων μαθημάτων έκτος 
εάν ό Σύμβουλος τήν ξητήση διά άκρόασιν. Δ ιά αύτό αί μαθήτριαι πρέπει νά ζητούν έκ 
τών προτέρων οσάκις θέλουν νά τάς δεχθούν οί σύμβουλοι τών ομάδων των. Αί μαθή- 
τριαι μπορεί έπίσης νά ζητούν άπό τούς συμβούλους τών ομάδων των συνέντευξιν διά 
τούς γονείς των. Οί γονείς οί όποιοι θά έρχωνται νά έπισκεφθούν τούς συμβούλους τών 
παιδιών των χωρίς προσυνεννόησιν, θά έχουν νά περιμένουν μέχρις δτου αύτοί θά είναι 
έλεύθεροι διά νά τούς δεχθούν. Οί γονείς πρέπει νά γνωρίζουν τά ονόματα τών συμβού
λων τών παιδιών των και τάς ήμερομηνίας πού αύτοί δέχονται.

Πληροφορίαι περί τών μαθητριών δέν μπορεί νά δίδωνται άπό τηλεφώνου.

Γενικαι όδηγίαι:
Αίμαθήτριαι πρέπει νά προσέρχωνται είς τό σχολεϊον 15 'μόνον προ τού έκάστοτε 

καθοριζομένου χρόνου διά τήν έναρξιν τών μαθημάτων καί θά παραμένουν είς τήν 
αύλήν τού σχολείου μέχρι τής κρούσεως τού κώδωνος.

Ούδεμία μαθήτρια θά δύναται νά έγκαταλείψη τό σχολεϊον κατά τήν διάρκειαν τών 
μαθημάτων έκτος έάν πάρη δελτών έξόδου υπογραφής ύπό τού έντεταλμένου πρός τούτο 
προσώπου.

Έάν μαθήτρια άσθενήση κατά τήν διάρκειαν τής σχολικής έργασίας θά πρέπη νά 
σταλή εις τό ίατρεϊον καί άφού έξετασθή άπό τήν σχολίατρον, θά έπιστρέψη είς τήν 
τάξιν της, ή θά λάβη άδειαν νά άπέλθη τού σχολείου.

Έάν μιά μαθήτρια είναι άνάγκη νά έξέλθη τού σχολείου δι ’ οίονδήποτε άλλον 
λόγον έκτος τής άσθενείας, πρέπει νά παρουσιασθή είς τήν έντεταλμένην ' Υποδιευθύν- 
τριαν, είς τήν οποίαν καί νά παρουσιάση σημείωσιν τού γονέως ή κηδεμόνος της άναγρά- 
φουσαν άποχρώντα λόγον δι ’ άπουσίαν.

Άπουσίαι: Διά κάθε άπουσίαν οί γονείς ή κηδεμόνες πρέπει νά σημειώνουν διά 
μελάνης έπί κανονικού φύλλου χάρτου μίαν σαφή καί ικανοποιητικήν δικαιολογίαν διά 
τήν ήμέραν ή τάς ήμέρας απουσίας τών τέκνων των καί τό δίκαιολογητικόν αύτό 
ύπογεγραμμένον ύπό τού γονέως ή κηδεμόνος νά παρουσιάζεται ύπό τής μαθήτριας είς 
τόν ύπεύθυνον τού τμήματος της τήν πρωίαν τής πρώτης ήμέρας πού ή μαθήτρια θά 
έπανέλθη είς τό σχολεϊον. Έάν κατά τήν διάρκειαν τής άσθενείας προσεκλήθη ίατρός, 
συνιστάται δπως τό δικαιολογητικον τών γονέων συνοδεύεται καί ύπό πιστοποιητικού 
δοθέντος ύπό τού θεράποντος ιατρού.

Ά ργοπο ρίαι: Μία μαθήτρια θεωρείται, οτι προσήλθε αργά είς τό σχολεϊον, έάν 
δέν είναι είς τήν αίθουσαν διδασκαλίας εύθύς μετά τήν κρούσιν τού κώδωνος. Έάν μιά 
μαθήτρια βραδύνη νά προσέλθη είς τό σχολεϊον πρέπει νά άπευθυνθή είς τό γραφεϊον τής 
έπιμελητρίας διά νά έφοδιασθή μέ δελτών έπί τού όποιου θά είναι άναγεγραμμένη ή αιτία 
τής καθυστερήσεως. Έάν ή καθυστέρησις ύπερβαίνη τά 15 ' χωρίς σοβαρόν δικαιολο
γίαν τότε ή μαθήτρια δέν θά γίνεται δεκτή διά τό πρώτον μάθημα καί θά τής σημειώνεται 
απουσία. Έάν ή μαθήτρια προσέλθη άργά λόγω άσθενείας ή οίουδήποτε άλλου σοβαρού 
λόγου, πρέπει νά φέρη μεθ ’ έαυτής ικανοποιητικήν σημείωσιν τού γονέως ή κηδεμόνος. 
Έάν ή μαθήτρια συστηματικά άργή νά προσέλθη είς τό σχολεϊον, τότε θά κληθή ό 
κηδεμών διά νά έξετασθή ή περίπτωσις.

Άπω λεσ θ έν τ a καί άν ευ ρ εθ έντ α: "Ολα τά έγκαταλειπόμενα βιβλία ή αν
τικείμενα θά παραδίδωνται είς τό Γραφεϊον τής έπιμελητρίας καί αί μαθήτριαι πρέπει νά 
προσέρχωνται είς τό γραφεϊον τούτο, πρός τακτοποίησιν τής ύποθέσεώς των.

Βιβλιοθήκη: Ή Βιβλιοθήκη είναι μάλλον δανειστική, άλλά καί τόπος μελέτης 
δι ’ ό'σας μαθήτριας έπιθυμούν νά πράξουν τούτο.

Ή Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή καθ ’ άλας τάς έργασίμους ήμέρας άπό τις 8.15 ' 
π.μ.-l μμ. καί άπό τις 2.30 '-4.30 ' μ.μ. Κατά τήν διάρκειαν τής σχολικής έργασίας αί 
μαθήτριαι δύνανται νά μελετήσουν είς τήν βιβλιοθήκην κατά τάς κενάς των ώρας.

Λειτουργία δανειστικού τ μ ή ματ ος: Τό δανειστικόν τμήμα λειτουργεί 
κατά τά απογεύματα είς ήμέρας όριζομένας ύπό τής βιβλιοθηκάριου δι ’ έκάστην τάξιν. 
Αίμαθήτριαι άφού έκλέξουν τά διά τήν τάξιν των κατάλληλα βιβλία τά όποια θέλουν νά 
δανεισθούν (δέν δύνανται νά δανεισθούν περισσότερα τών δύο καί αύτά διά ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα) θά τά παρουσιάσουν είς τήν ύπεύθυνον τής βιβλιοθήκης καί θά 
προβούν μετ ’ αύτής είς τάς καταλλήλους διευθετήσεις διά νά δανεισθούν τά βιβλία.

Έκάστη μαθήτρια θά πληρώνη 15 μίλς δι ’ έκάστην ήμέραν πού κρατεί τό βιβλίον 
πέραν τής όρισθείσης ήμέρας έπιστροφής του καί θά άποζημιώνη τήν άξίαν του, έάν τό 
χάση ή τό καταστρέψη.

Νά έξετάζετε τά δανειζόμενα βιβλία προσεκτικά καί νά αναφέρετε άμέσως τυχόν 
φθοράν των. Μή δανείζετε σέ φίλες σας τά βιβλία πού έσεϊς δανείζεσθε.

Αί Έγκυκλοπαίδειαι, τά λεξικά, τά περιοδικά κ.λ.π. δέν δανείζονται καί έάν αί 
μαθήτριαι χρειάζονται βοήθειαν διά τήν χρήσιν τούτων, προτρέπονται νά συμβουλεύω- 
ονται πρός τούτο τήν βιβλιοθηκάριον.
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Μην ξεχνάτε δτι ή Βιβλιοθήκη πρέπει νά χρησιμοποιήται δι ’ άνάγνωσιν, μελέτην 
και συλλογήν πληροφοριών και οχι διά συναναστροφήν καί φλυαρίαν. 'Οσάκις λοιπόν 
προσέρχεσθε είς τήν βιβλιοθήκην, συγκεντρώνεσθε είς τήν μελέτην σας και μένετε 
κόσμιες και σιωπηλές. Συνομιλία εντός τής αιθούσης τής βιβλιοθήκης δέν επιτρέπεται 
κατ ’ ούδένα λόγον.

Έάν μία μαθήτρια δέν συμμορφώνεται πρός τάς διατάξεις αύτάς θά θεωρείται 
απειθαρχούσα πρός τάς άρχάς τού σχολείου και θά ύφίσταται τάς συνέπειας.

Περιοδικόν τού Σχολείου: Τό ύπό τό όνομα ('Ορίζοντες π.χ.) μαθητικόν 
περιοδικόν έκδίδεται δις τού έτους τον Δεκέμβριον και ’Απρίλιον. Ή επιτροπή πρός 
έκδοσιν τού περιοδικού άποτελεΐται άπό 8-12 μαθήτριας. "Ολαι αί μαθήτριαι μπορεί νά 
έργασθούν διά τό περιοδικόν, άλλα ιδιαιτέρως αί άποτελοΰσαι τήν επιτροπήν τού περιο
δικού πρέπει νά δεικνύουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον διά τά προβλήματα τού περιοδικού 
γενικά και νά συνεισφέρουν διά συνεργασίας και νά είναι ίκαναϊ διά διεκπεραίωσιν τών 
εργασιών τού περιοδικού. Αύται θά λαμβάνουν μέρος στις κανονικές συνεδρίες τής 
γενικής επιτροπής διά τήν έκδοσιν τού περιοδικού.

Ή γενική επιτροπή θά άποτελεΐται άπό τόν Βοηθόν Γυμνασιάρχην και τούς συντο- 
νιστάς τού μαθήματος τών Ελληνικών καί τής Τέχνης, τάς έπιλεγησομένας μαθήτριας 
καί μέ Γενικόν Σύμβουλον τόν Γυμνασιάρχην τού σχολείου.

Τά είς τούς «'Ορίζοντες π.χ.» δημοσιευόμενα θέματα θά έχουν ώς βάσιν τήν 
άνάπτυξιν τών πνευματικών ενδιαφερόντων τών μαθητριών, τήν τόνωσιν τού γλωσσι
κού αισθήματος καί άκόμη τήν ίκανοποίησιν πρακτικοτέρων έπιδιώξεών των. Θά ζητή- 
ται διά τών δημοσιευμάτων τούτων γενικά νά δοθή μορφή καί έμφασις είς τάς έπιδιώ- 
ξεις ταύτας.

Σύνδεσμος Γονέων: Ό σύνδεσμος γονέων 'ιδρύεται διά νά προαγάγη καί 
άναπτύξη τά ενδιαφέροντα τών γονέων, τά όποια περιστρέφονται γύρω άπό τό παιδί, το 
σπίτι καί τό σχολεϊον.

Ένας κοινός δεσμός συνδέει όλους τούς γονείς: «ή ευημερία τών παιδιών τους». 
Διά τής ίδρύσεως τού συνδέσμου γονέων δίδεται ή ευκαιρία είς τούς γονεϊς νά άντιλη- 
φθούν καλύτερα τήν συμβολήν καί ευθύνην των διά νά έπιτευχθή τό άνωτέρω άναφερθέν 
ευτυχές τέρμα.

Οί σκοποί τού σχολείου ένισχύονται καί εξυπηρετούνται όταν οί γονεϊς παροτρύ
νουν τάς θυγατέρας των νά είναι σεμνές καί ενάρετες κόρες καί νά επωφελούνται τής ύπό 
τού σχολείου παρεχομένης μορφώσεως ώστε νά γίνουν χρήσιμα καί υπεύθυνα μέλη τής 
κοινωνίας.

Συναντήσεις τού συνδέσμου γόνεων θά γίνωνται άπαξ τού μηνός κατά τήν διάρκει
αν τού σχολικού έτους καί συνήθως τήν Τρίτην Παρασκευήν έκάστου μηνάς καί θά 
έχουν σκοπόν τήν καλυτέραν ύπό τών γονέων κατανόησιν τών τρεχόντων προβλημά
των, τά όποια συνδέονται μέ τήν μόρφωσιν τών παιδιών των καί τήν μελλοντικήν 
ευημερίαν των.

Ή διοικούσα επιτροπή τού συνδέσμου θά άποτελήται άπό: ένα γονέα άντιπρόσω- 
πον έκάστου τμήματος καί έκλεγόμενον ύπό τών γονέων τού τμήματος (θεωρείται 
άπαρτία έάν προσέλθουν τά 2/3 γονέων καί έάν είναι παρών πάντοτε ό Γυμνασιάρχης ή ό 
βοηθός Γυμνασιάρχης).

Είς τήν άρχήν έκάστου σχολικού έτους προσκαλούνται πρώτον ύπό τού Γυμνασι

άρχου οϊ γονεϊς τών πρώτων έγγραφομένων μαθητριών καί έξηγώνται πρός αύτούς οί 
σκοποί καί τά ιδεώδη πρός τά όποια άποβλέπει τό σχολεϊον. Είς αύτήν τήν συνάντησιν 
λαμβάνουν τό πρώτον οί γονείς γνώσιν τής ύπάρξεως τού συνδέσμου γονέων.

Ό σύνδεσμος γονέων δύναται νά διοργανώση έορτάς ή δεξιώσεις οσάκις τό νομί
ζει άναγκαϊον καί έπιβεβλημένον τά χρηματικά κέρδη έκ τών τοιούτων 'εορτών θά 
χρησιμοποιώνται διά πάσης φύσεως βοήθειαν πρός άπορους μαθήτριας ή άμέσους άνάγ- 
κας τού σχολείου.

Ή δραστηριότης τού συνδέσμου γονέων διά περαιτέρω άνάπτυξιν τών έπιδιώξεών 
των δυνατόν νά γίνεται δι ’ εισηγήσεων μελών τής επιτροπής τού Συνδέσμου.

Κάθε γονεύς πρέπει νά αισθάνεται ύπεύθυνος διά τήν καλήν διεκπεραίωσιν τών 
παρουσιαζομένων περιπτώσεων καί νά έχη πάντοτε ύπ ’ δψιν του τό σύνθημα «Κάθε 
γονεύς πρέπει νά είναι ένα δρών μέλος τού Συνδέσμου».

Ύποτροφίαι:
Είς τό σχολεϊον δυνατόν νά παρέχωνται ύποτροφίαι ai όποϊαι θά άπονέμωνται είς 

μαθήτριας ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεσις διά νά τύχη μαθήτρια 
ύποτροφίας είναι: καλή έπίδοσις είς τά μαθήματα καί άριστος χαρακτήρ μαρτυρούμενος 
δι ’ άκεραιότητος είς τήν σχολικήν έργασίαν, έξ ένδοσχολικών καλών έπιδράσεων έπί 
συμμαθητριών των καί διά τής συμμετοχής είς σχολικός δραστηριότητας καί έπιδιώ- 
ξεις.

Διά ώρισμένας ύποτροφίας ή οικονομική κατάστασις τής μαθήτριας λαμβάνεται 
σοβαρά ύπ ’ όψιν.

Ύποτροφίαι μπορεί νά παραχωρηθώσιν ύπό τής Ε.Κ.Σ., τού συλλόγου τών διδα
σκόντων, ύπό έκκλησιαστικών όργανώσεων, σωματείων, βιομηχανικών, έμπορικών 
οϊκων, άτόμων κ.λ,π.

Πληροφορίαι περί έκάστου είδους ύποτροφιών θά δίδωνται έγκαίρως πρός τάς 
μαθήτριας κατά τήν διάρκειαν τού σχολικού έτους.

Έπίσης προσφέρονται διά τάς άποφοίτους τοϋ σχολείου ύποτροφίαι, διό περαιτέ
ρω σπουδάς είς Πανεπιστήμια ή Άνωτέρας Σχολάς, ύπό τής Ε.Κ.Σ. καί τού Ι.Κ.Υ. 
Ελλάδος καί παραχωροΰνται κατόπιν διαγωνισμών. Περισσότεροι πληροφορίαι περί 
αύτών μπορεί νά δίδωνται είς τάς τελειόφοιτους τού σχολείου ύπό τών Συμβούλων των, 
έάν αύται τό ζητήσωσιν.

Γραφεϊον Έξευρεύσεως ’Εργασίας.
Τό Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης ένδιαφέρεται ιδιαιτέρως διό τήν περαιτέ

ρω εύδοκίμησιν καί έπιτυχίαν τών άποφοίτων του καί διά νά βοηθήση ϊνα ai απόφοιτοί 
του άποκτήσουν έπιθυμητάς καί εύαρέστους είς αύτάς θέσεις διατηρεί «Γραφεϊον Έξευ- 
ρέσεως Εργασίας» τό όποϊον θά καταβάλλη κάθε προσπάθειαν πρός έπίτευξιν τού 
σκοπού τούτου.

Πώς να μελετάτε:
Πριν νά έπιχειρήσετε τήν μελέτην διά νά συμπληρώσετε έπιτυχώς τόν κύκλον 

σπουδών σας, πρέπει νά ξεύρετε πώς θά μελετάτε. Αύτή ή ίκανότης νά μελετάτε όρθά 
καί άποτελεσματικά όχι μόνον θά αύξήση τις μάρκες πού θά πάρετε είς τήν βαθμολογίαν 
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άλλά και θά σάς βοηθήση να κερδίσετε χρόνον και να έχετε καιρόν να εύχαριστήσετε 
τους εαυτούς σας δι ’ άλλης Εργασίας άναλόγου πρός τάς κλίσεις και τά Ενδιαφέροντα 
της κάθε μιας σας.

Έχομεν συνοψίσει κατωτέρω μερικός οδηγίας διά τόν σκοπόν αύτόν και άνκαι ai 
μέθοδοι Εργασίας διαφέρουν, διά τά διάφορα θέματα Εν τούτοις μερικές γενικές ιδέες 
Ισχύουν, διά όλους τούς τύπους της σχολικής Εργασίας.

Πρώτον προπαρασκευή διά τήν μελέτην είναι άπαραίτητος και σημαντική. 
Αύτό σημαίνει ότι θά έχετε όρίσει ένα ώρισμένον χρόνον διά Εργασίαν, ένα βολικόν 
μέρος μακρυά άπό κάθε θόρυβον και σύγχισιν και Επίσης καλόν φώς. ’Εάν άποφεύγετε 
τά βίαια αισθήματα, θά κερδίσετε χρόνον στο τέλος.

Έπίσης πρέπει νά έχετε κοντά σας όλα τά βιβλία και γενικώς τά μέσα πού χρειάξε- 
σθε διά νά συμπληρώσετε τήν Εργασίαν σας.

Τώρα διά πραγματικήν μελέτην. Είναι πάντοτε καλόν νά συνοψίζωμεν 
τήν προηγουμένην Εργασίαν προτού άρχίσωμεν νά άσχολούμεθα μέ τό νέον μάθημα. Είς 
όλα τά θέματα πρέπει νά έχετε ένα ώρισμένον άντικειμενικόν σκοπόν στον νουν σας, 
όταν άρχίζετε τήν Εργασίαν σας. Έρωτήστε τόν εαυτόν σας «Τι προσπαθώ νά μάθω σ ’ 
αύτόν τό σημεϊον πού βρίσκομαι;» Τότε συγκεντρωθήτε σ’ αύτόν τόν σκοπόν. Νά 
σκέπτεσθε καθαρά και λογικά. Έάν χρειάζεται γραπτή Εργασία, κάμετέ την κόσμιαν, 
κομψήν και καθαρόν. Σέ μερικά θέματα ή μελέτη συνεπάγεται κυρίως άνάγνωσιν και 
κατανόησιν τού τι Εδιαβάσαμεν. Προφανώς γι ’ αύτό πρέπει νά γνωρίζετε τήν σημασίαν 
τών λέζεων αύτού τού μαθήματος. Μάθετε νά μεταχειρίζεσθε τό λεξικόν και νά τό 
χρησιμοποιήτε Ελευθέρως. Τότε δοκιμάστε νά καταλάβετε τήν έννοιαν τής όλης παρα
γράφου ή τού Εδαφίου μάλλον παρά τών λέξεων. Σταματήστε στο τέλος ενός Εδαφίου και 
Ερωτήστε τόν εαυτόν σας διά τό περιεχόμενον και άναφερθήτε σέ πίνακες, σχήματα ή 
χάρτες οί όποιοι μπορεί νά έχουν σχέση μέ τό θέμα σας ή και γράψετε άκόμη συντόμως 
τάς ιδέας τοΰ συγγραφέως μέ δικάς σας λέξεις. Εξακολουθήστε μέ αύτόν τόν τρόπον 
μέχρις ΰτου Επιτύχετε Εκείνο πού Επιδιώκετε. Τό νά διαβάζετε πολύ και τακτικά, θά σας 
κάμη νά γίνετε μία καλή και εύκόλως άντιλαμβανόμενη άναγνώστρια.

Στα Μαθηματικά, Φυσικά, Χημεία και τά συναφή θά πρέπη συχνά νά κάμνετε μίαν 
πρακτικήν Εφαρμογήν τοΰ τι έχετε διαβάσει. Τοιουτοτρόπως θά γνωρίσετε άκριβώς όχι 
μόνον τάς άρχάς καί τά θεωρήματα, τούς τύπους, τάς προτάσεις καί τά άξιώματα πού 
σάς Εδόθησαν, άλλά καί τι Εσεϊς ζητάτε νά προσδιορίσετε. Προσπαθήστε νά λάβετε μίαν 
λογικήν εικόνα τοΰ μαθήματος καί νά Εννοήσητε κάθε βήμα Ενόσω προχωρείτε. Μέ 
αύτόν τόν τρόπον θά φθάσετε είς ένα συμπέρασμα πού θά όδηγήση είς Επιτυχίαν.

"Οταν αίσθανθήτε, ότι έχετε συμπληρώσει τήν Επιδιωκομένην Εργασίαν, κλείσετε 
τό βιβλίον σας καί Επαναλάβετε νοερώς τι έχετε μελετήσει. Έάν έχετε πάρει σημειώσεις 
κατά τήν διάρκειαν τής μελέτης, επαναλάβετέ τες. Κάμετε έλεγχον τών κριτικών άποτε- 
λεσμάτων πού Εγράψατε καί διορθώστε τά λάθη.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΕΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
TOT ΣΧΟΛ. ΕΤΟΤΣ 1961-62 ΤΗΝ 8.7.62 ΩΡΑ 7 Μ.Μ.

Μακαριότατε, Θεοφιλέστατε, ’Εξοχότατε, Κε Πρόεδρε τής Ε.Κ.Σ.Κ., ’Εξο
χότατε Κύριε Πρέσβυ, Κύριε Τμηματάρχα τοΰ Γραφ. 'Ελλην. Παιδείας, Κύριοι 
Έπιθεωρηταί, Κύριε Πρόεδρε καί λοιπά μέλη τής Σχολ. ’Εφορείας, Κύριοι συνά
δελφοι, Κυρίες καί Κύριοι, Εύγενεϊς Δωρηταί.

Μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεού καί τήν συμπαράστασιν όλων τών ύπευθύνων παρα
γόντων συνεπληρώθη έν άκόμη έτος σχολικής ζωής. ’Επί τή εύκαιρία ταύτη μέ 
πραγματικήν ύπερηφάνειαν άλλά καί συναίσθημα πλήρους εύθύνης έμφανιζόμεθα σή
μερον ενώπιον ύμών διά νά λογοδοτήσωμεν έπί τών πεπραγμένων τοΰ σχολικοΰ 
τούτου έτους (1961-62).

Μέ ύπερηφάνειαν διότι ή Κυπριακή Πολιτεία μάς ένεπιστεύθη τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης, ένός έκπαιδευτηρίου, τό όποιον προπαρα
σκευάζει πνευματικώς καί ψυχικώς περί τάς 2000 μελλόντων κοινωνικών στελεχών 
καί ισάριθμον άριθμόν αύριανών Μητέρων.

Μέ συναίσθημα πλήρους εύθύνης, διότι εύθύς έξ άρχής ύπελογίσαμεν όπως 
έπρεπε τήν λεπτότητα καί τήν βαρύτητα τών άναληφθεισών εύθυνών, καί άνελάβομεν 
τό έργον, βασισθεϊσαι έπί τής όλοψύχου ύποστηρίξεως καί συνεργασίας τοΰ Γραφείου 
Παιδείας, τής Σχολικής ’Εφορείας, τών συναδέλφων, τοΰ Συμβουλίου Γονέων καί 
Συνδέσμου Μητέρων, παραγόντων σημαντικών καί πολυτίμων είς τούς όποιους άξί- 
ζει κάθε δημόσιος έπαινος καθώς καί ή εύγνωμοσύνη μας καί αί θερμαί μας εύχαρι- 
στίαι.

'Ο τελικός άπολογισμός τών πεπραγμένων παντός έτους είναι έργον δύσκολον 
καί χρειάζεται περίσκεψιν, ψυχραιμίαν καί ούδετερότητα. 'Ο τελικός άπολογισμός 
τών πεπραγμένων ένός σχολικοΰ έτους είναι έργον πολύ δυσκολότερον. Τά δεδομένα 
διά τήν σύνταξιν τοΰ άπολογισμοΰ ένός σχολικοΰ έτους δέν έχουν τήν σταθερότητα 
καί τήν θετικότητα τών δεδομένων οίουδήποτε άλλου έργου. Τά οικονομικά, τά 
βιομηχανικά καί τά πολιτικά έν γένει έτη έχουν τήν συνήθη τετριμμένην σημασίαν, ή 
όποια προσδιορίζεται μέ άριθμούς. Τά σχολικά έτη έχουν σημασίαν πολύ βαθυτέραν. 
' Η άξια των καταμετρείται μέ τό ποσόν τών ελπίδων τάς οποίας θεμελιώνουν διά 
τήν έμπέδωσιν τής έθνικής ζωής, καί άπό τήν έπιτυχίαν τούτων προκαθορίζεται ή 
έθνική πορεία. Επιτυχή σχολικά έτη σημαίνουσιν έπιτυχή θεμελίωσιν τής έθνικής 
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πορείας, καρποφόρος δέ πνευματική, ηθική καί θρησκευτική προπαρασκευή τής νεο
λαίας και δή τής θηλείας, σημαίνει έξασφάλισιν έπιτυχοΰς έθνικής ζωής.

’Έργα, αριθμούς, γεγονότα καί δραστηριότητες διά τήν σύνταξιν του άπολογι- 
σμοϋ τοϋ σχολικού έτους έχομεν νά παρουσιάσωμεν καί ήμεΐς· τό ήθικόν καί πνευμα
τικόν όμως άποτέλεσμα τών προσπαθειών μας, δέν εϊναι εΰκολον ούτε νά έκτεθή, 
ούτε νά κριθή. Τούτο μόνον δηλοΰμεν: — Οί Πυθαγόρειοι είς τό τέλος έκάστης 
ήμέρας κάμνοντες αύτοκριτικήν ύπέβαλλον είς εαυτούς τά εξής τρία έρωτήματα: «Τί 
επραξα;», «Τί επραξα πού δέν έπρεπε να πράξω» καί «τί δέν έπραξα πού έπρεπε νά 
πράξω;» ' Η άπάντησις είς τά έρωτήματα αύτά καθώριζε τήν πορείαν τών ένεργειών 
τής έπομένης ήμέρας.

Τά αύτά έρωτήματα ύπεβάλλομεν καί ήμεΐς ώς σύνολον έν τω σχολείω είς τούς 
εαυτούς μας καί αν διά τά άποτελέσματα τών προσπαθειών μας δέν δυνάμεθα νά 
καυχηθώμεν, δυνάμεθα άσφαλώς νά καυχηθώμεν διά τήν άγαθήν προαίρεσιν πάντων 
τών ύπευθύνων σχολικών παραγόντων. Καθηγητικός Σύλλογος, ύπαλληλικόν προ
σωπικόν, Γονεϊς, μαθήτριαι είργάσθησαν μέ σύμπνοιαν καί κατανόησιν συγκινητικήν, 
ή όποια άντέχει καί είς τόν ίσχυρότερον αύτοέλεγχον.

' Η άνταπόκρισις τών μαθητριών είς τάς άπαιτήσεις τής σχολικής άγωγής καί ή 
συμπαράστασις τών γονέων είς τό κεφάλαιον τούτο ύπήρξε κατά κανόνα ικανοποιη
τική. Άπειθαρχίαι, δυστροπίαι καί παραπτώματα παρετηρήθησαν βεβαίως, όμως τό 
ποσοστόν των ύπήρξε τόσο μικρόν ώστε νά μή δύναται νά ύπολογισθή καί καταγραφή.

Δέν δύναται όμως νά προβληθή παρόμοιος ισχυρισμός διά τήν έπιτυχίαν τοΰ 
πνευματικού έργου του σχολείου. Είς τό κεφάλαιον τούτο εϊχομεν νά άντιπαλαίσω- 
μεν προς δύο κυρίως δυσμενείς παράγοντας, τήν κατάταξιν είς τήν αύτήν τάξιν μαθη
τριών προερχομένων έκ διαφόρων σχολείων μέ πρόγραμμα διάφορον καί έπίδοσιν 
κατωτέραν τής έπιδόσεως τών μαθητριών μας καί τήν έλλειψιν έπαρκοΰς διαφορο- 
ποιήσεως τών κατευθύνσεων τού σχολείου. Τόν δυσμενή παράγοντα, τών διαφόρων 
πνευματικών επιπέδων μαθητριών εύρισκομένων είς τήν αύτήν τάξιν προσεπαθήσα- 
μεν νά έξουδετερώσωμεν, δι ’ ιδιαιτέρων φροντιστηριακών μαθημάτων, τά όποια οί 
συνάδελφοι άνέλαβον, ολως άφιλοκερδώς, κατά τό A ' έξάμηνον νά παραδίδουν είς 
τάς καθυστερημένας μαθήτριας. Μέ αύτά καί μέ δλως εξαιρετικήν στοργήν τό σχο
λεϊον έπεχείρησε νά καλύψη τά κενά, τά όποια μοιραίως έφερον μαθήτριαι προερχό- 
μεναι έκ διαφόρων, μέ διαφορετικάς άπαιτήσεις σχολείων.

’Αδύνατοι εύρέθημεν είς τό ζήτημα τής άντιμετωπίσεως τοΰ παράγοντος τής 
άνεπαρκοΰς διαφοροποιήσεως τής έκπαιδεύσεως. Πώς νά άντιμετωπίση κανείς τό 
δράμα μαθητριών άγωνιζομένων νά προσλάβωσι μόρφωσιν, διά τήν οποίαν δέν διαθέ- 
τουσι τά κατάλληλα πνευματικά έφόδια; Αί μαθήτριαι τοΰ σχολείου τούτου εϊναι 
ύποχρεωμέναι νά άκολουθήσωσι μίαν τών άκολούθων πνευματικών κατευθύνσεων, 
τήν κλασσικήν, τόν κλάδον τών θετικών έπιστημών, καί τόν κλάδον γλωσσών καί 
έμπορίου. Διά τήν έπιτυχίαν όμως είς ένα τών άνωτέρω κλάδων άπαιτοΰνται θεωρη- 
τικαί πνευματικαί ικανότητες καί δυνάμεις, μέ τάς όποιας δέν εϊναι προικισμένον τό 
σύνολον τών μαθητριών. Πολλαί διαθέτουσιν έπίζηλα πρακτικά προσόντα, τά όποια 
ή καταστέλλονται, ή παραμένουσιν άνέλικτα μέσα είς τά πλαίσια τών δλως άντιθέ- 
των άπαιτήσεων, τάς όποιας προέβαλλε τό σχολεϊον. Άλλ’ έφ’ οσον δέν εϊναι 
δυνατόν νά άλλάξη ή φύσις τών άνθρώπων, εϊναι άνάγκη νά άλλάξη ή μορφή τής 
έκπαιδεύσεως, διά νά δύναται νά ίκανοποιή ολας τάς μαθήτριας. Εύθύς άπό τής 
ένάρξεως τοΰ παρόντος σχολικού έτους ύπεβάλομεν οπού έπρεπε τήν άνάγκην ίδρύ- 
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σεως σχολείου έπαγγελματικής κατευθύνσεως διά τάς κόρας, άναλόγου προς τήν 
τεχνικήν έκπαίδευσιν τών νέων. ' Υπάρχουσι τόσαι πρακτικαί τέχναι προσιδιάζουσαι 
είς τήν γυναίκα, ή έκμάθησις τών οποίων, πλήν τοΰ δτι θά συνετέλει είς τήν άριθμητι- 
κήν καί τήν ούσιαστικήν άποσυμφόρησιν τών γυμνασίων, θά έξησφάλιζε τήν έπιτυχί
αν πολλών κορών είς τήν ζωήν καί θά ύπεβίβαζε σημαντικώς τόν άριθμόν τών άνέρ- 
γων τής γραφίδος.

Θέλομεν νά έλπίζωμεν ότι πολύ σύντομα κάτι θά γίνη είς τόν τομέα τής πλήρους 
διαφοροποιήσεως τής παιδείας είς τρόπον ώστε νά τεθή τέρμα είς τήν δημιουργίαν 
έτι περισσοτέρων πνευματικώς άναπήρων.

Θά έπιχειρήσωμεν τώρα νά έκθέσωμεν τά γεγονότα καί τάς ένεργείας μας κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ σχολικού έτους, άφήνοντες 'Υμάς νά κρίνετε περί τών άποτελεσμά- 
των τής έργασίας μας. Δέν θά ζητήσωμεν τήν έπιείκειάν σας· έπιμένομεν είς τήν 
άμερόληπτον κρίσιν σας· μόνον αύτή θά μάς καταστήση ίκανάς νά συμπληρώσωμεν 
τάς έλλείψεις μας, αί όποϊαι πρέπει νά όμολογήσωμεν δέν εϊναι όλίγαι. Πολλά ύπο- 
λείπονται νά γίνουν, άλλά μεγάλη εϊναι ή έπιθυμία μας νά όλοκληρώσωμεν τό έργον 
τό όποιον μάς ένεπιστεύθη ή Πολιτεία. Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τήν ίδικήν σας 
πρόθυμον συμπαράστασιν ειμεθα βέβαιαι δτι θά τό έπιτύχωμεν.

Είς τό σχολεϊον ένεγράφησαν 1792 έν ολω μαθήτριαι, έκ τών όποιων άπεχώρη- 
σαν διά διαφόρους λόγους κατά τήν διάρκειαν τοΰ σχολικού έτους 42. Αί μαθήτριαι 
κατενημήθησαν είς 41 τμήματα, 10 τών όποιων έστεγάσθησαν είς τό έναντι τού 
σχολείου οίκημα τού ’Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών. Έκ τούτων 194 (11%) ύπε- 
χρεώθησαν νά έπαναλάβουν τά μαθήματα τής αύτής τάξεως, 285 (16%) δέ παρεπέμ- 
φθησαν είς άνεξέτασιν κατά Σεπτέμβριον. Άπ’ άρχής μέχρι τέλους έπεκράτησε 
πνεΰμα συνεργασίας καί κατανοήσεως εύθυνών μεταξύ τοΰ προσωπικού πράγμα τό 
όποιον έξησφάλισε τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τού σχολείου μέχρι τέλους. Τόσον 
τάς ύποδιευθύνσεις οσον καί τάς καθηγητρίας καί καθηγητάς καί τό ύπαλληλικόν 
προσωπικόν τού σχολείου οφείλω νά εύχαριστήσω θερμώς διά τήν πραγματικήν φιλο
τιμίαν καί τόν ύπέρμετρον ζήλον μέ τόν όποιον είργάσθησαν διά τήν προαγωγήν τών 
σκοπών τού σχολείου.

Τό άναλυτικόν πρόγραμμα ήκολουθήθη πιστώς, ώς έμφαίνεται καί έκ τών βι
βλίων τοΰ σχολείου καί έκ τής καθημερινής παρακολουθήσεως τής όλης πορείας τής 
έργασίας. Προϋπόθεσιν τής έπιτυχίας τοΰ έργου τοΰ σχολείου έθεωρήσαμεν τήν έξα- 
σφάλισιν τής έκτιμήσεως, τοΰ σεβασμοΰ, καί, ιδίως, τό τελευταϊον, τής έμπιστοσύνης 
τών μαθητριών. 'Ο φόβος, αί άπαιτήσεις καί αί ποικίλαι πιέσεις ούδέν θετικόν καί 
πραγματικόν άποτέλεσμα φέρουν. Άντιθέτως προκαλοΰσιν άντίδρασιν, ιδιαιτέρως 
μεταξύ τών πλέον δυναμικών μαθητριών. ’Ενώ ή άβίαστος έργασία καί ή άφοσίωσις 
είς τό καθήκον έξ έσωτερικής παρορμήσεως, φέρουσι πολύ σταθερώτερα καί μονιμώ- 
τερα άποτελέσματα. "Εν τών σπουδαιοτέρων μέσων διά τών όποιων έπεδιώξαμεν 
τήν έξασφάλισιν τής έμπιστοσύνης τών μαθητριών, ήτο καί ή καινοτομία τών Συμβού
λων 'Ομάδων. Τά προβλήματα, τά όποια άντικρύζουσιν αί μαθήτριαι κατά τήν διάρ
κειαν τής φοιτήσεώς των είς τό σχολεϊον εϊναι πολλά. Πολλά τών προβλημάτων 
τούτων δέν άνάγονται είς τήν σφαίραν τών μαθημάτων, ούτε έκείνην τών ορών τής 
διαβιώσεώς των είς τό σχολεϊον. Προβλήματα ποικίλης μορφής, άναφερόμενα είς 
τούς ιδιαιτέρους ορούς διαβιώσεώς έκάστης μαθήτριας, τήν ιδιοσυγκρασίαν των, τό 
οικογενειακόν των περιβάλλον, τάς ίδιας των κλίσεις καί έν γένει προβλήματα έχοντα 
άμεσωτάτην σχέσιν μέ τήν ψυχολογικήν των ισορροπίαν καί τήν έπιτυχίαν των είς 
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τήν ζωήν, ολα αύτά τά προβλήματα, λέγω, δέν είναι δυνατόν νά άντικρυσθούν μέσα 
είς τήν τάξιν, ούτε όμαδικώς. Κάθε μαθήτρια εϊναι και μία άτομικότης και χρειάζεται 
νά μελετηθή καί νά καθοδηγηθή ιδιαιτέρως. Διά τήν καλήν θεραπείαν χρειάζεται 
έμπειρος σύμβουλος, είς τόν όποιον ή μαθήτρια νά έκθέση τάς άνησυχίας καί τά 
προβλήματά της. "Ο,τι κάμνει ό έξομολογητής διά τά ήθικά προβλήματα, πρέπει νά 
κάμη καί ό σύμβουλος διά τά ψυχολογικά. Άλλά διά νά φανέρωση τά προβλήματα 
της ή μαθήτρια εϊναι άνάγκη νά έχη έμπιστοσύνην είς τόν σύμβουλον. Κατόπιν μελέ
της ύπεδείχθησαν ώρισμέναι καθηγήτριαι σύμβουλοι, αϊτινες έν συνεργασία μετά τής 
Διευθύνσεως καί καθηγητών, έλυσαν άπειρίαν προβλημάτων τής ιδιωτικής καί τής 
οικογενειακής ζωής τών μαθητριών, μέ εύεργετικώτατα άποτελέσματα. 'Ο θεσμός 
αύτός τών συμβούλων καταρρίψας τό τείχος, τό όποιον συνήθως χωρίζει τόν διδά
σκαλον άπό τόν μαθητήν, έφερεν εις εύεργετικήν έπικοινωνίαν οχι μόνον τόν πνευμα
τικόν καθοδηγητήν μέ τήν μαθήτριαν, άλλά καί τόν ήθικόν καί τόν ψυχολογικόν 
τοιοΰτον, πράγμα άπαραίτητον διά τήν ολοκληρωτικήν καθοδήγησιν τών παιδιών. 
Πρέπει νά τονίσωμεν, δτι διά τήν πληρεστέραν έπιτυχίαν τοϋ έργου τών συμβούλων 
χρειάζεται ή συμπαράστασις του ειδικού ψυχολόγου, τού όποιου αί ύπηρεσίαι πρέπει 
οπωσδήποτε νά έξασφαλισθώσιν.

Μεγάλως τό έργον τού σχολείου ύπεβοήθησεν τό Συμβούλιον Γονέων καί ό 
Σύνδεσμος Μητέρων. Ούτω τό μέν Συμβούλιον Γονέων παρέσχε πολύτιμον βοήθειαν 
είς τήν παρακολούθησιν, τήν έπισήμανσιν καί τήν άντιμετώπισιν τών σπουδαιοτέρων 
προβλημάτων τής οικογενειακής καί τής έξωσχολικής ζωής τών μαθητριών, ό δέ 
Σύνδεσμος τών Μητέρων μεγάλως ύπεβοήθησε τό φιλανθρωπικόν καί τό άνθρωπι- 
στικόν έν γένει έργον αύτού. Είς τό σημεϊον τούτο μετά θλίψεως άναφερόμεθα είς τήν 
μεγάλην πραγματικώς άπώλειαν, τήν οποίαν ύπέστη τόσον τό Συμβούλιον Γονέων, 
οσον καί τό Σχολεϊον, λόγω τού άδοκήτου θανάτου τού άοιδίμου ιατρού Γ. ’ Αναστα- 
σιάδη, μέλους τής 'Επταμελούς ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής, τού όποιου ό ζήλος, τό 
ένδιαφέρον καί αί ικανότητες άπετέλουν θετικήν έγγύησιν διά τήν έπιτυχίαν τών 
έπιδιώξεων τού Συμβουλίου. Τό σχολεϊον συμμετέχον τής θλίψεως διά τόν θάνατον 
του εκφράζει πρός τήν οίκογένειάν του ειλικρινή συλλυπητήρια.

Άξιολογωτάτη ύπήρξεν ή δράσις τού Συνδέσμου Μητέρων είς τό ζήτημα τής 
όργανώσεως τού μαθητικού συσσιτίου. Μέ συμπαραστάτας μέλη τής Ο.Χ.Ε. Κυριών 
παρεσκεύαζον καί προσέφερον γεύματα καί προγεύματα είς τάς άπορους μαθήτριας 
τού σχολείου. Άλλ’ ό ρόλος τών Μητέρων είς τό σημεϊον τούτο δέν ήτο μόνον 
πρακτικός καί οικονομικός. ΎΗτο πρωτίστως ήθικός. Δέν ήσαν μόνον μητέρες τών 
ιδίων των τέκνων. ΎΗσαν μητέρες τών μαθητριών τού σχολείου καί μάλιστα έκείνων 
αί όποϊαι εϊχον άνάγκην ιδιαιτέρας στοργής καί περιποιήσεως.

Τά άναγκαιοΰντα ποσά διά τήν λειτουργίαν τού μαθητικού συσσιτίου διέθεσεν ή 
Σχολική ’Εφορεία. Φροντίδι τού Συμβουλίου Γονέων καί Συνδέσμου Μητέρων έξη- 
σφαλίσθησαν βοηθήματα καί έπληρώθησαν είς εισιτήρια ύπέρ τών άπορων μαθητριών, 
ποσόν άνερχόμενον είς £1261.— Τό έν λόγω ποσόν προήλθεν ώς άκολούθως: £636.— 
έκ τής διαθέσεως εισιτηρίων καί λαχνών τού Χριστουγεννιάτικου Δένδρου, £348.—έκ 
τού χορευτικού δείπνου καί £273.— έκ τής κληρώσεως ένός ωρολογίου τό όποιον 
προσέφερεν ύπέρ τών άπορων μαθητριών τού σχολείου ή σύζυγος τού Προέδρου τής 
Σχολικής ’Εφορείας κ. Νίνα Ίωαννίδου.
Καί άλλοι εύγενεϊς δωρηταί συνεισέφεραν ώς άκολούθως: *Η ’Εκκλησιαστική ’Επι
τροπή I. Ναού Παναγίας Παλουριωτίσσης άνέλαβε — καθώς μάς άνεκοίνωσε δΓ 
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έπιστολής της — τά έξοδα διά τήν φιλοτέχνισιν είκόνος τής Παναγίας Παλουριωτίσ- 
σης, ή οποία θά άναρτηθή είς τήν αίθουσαν τού σχολείου καί θά εϊναι τό έμβλημα 
τούτου.
' Ο κύριος Χριστοφής Οίκονομίδης μάς άνεκοίνωσε δι ’ έπιστολής του δτι παρήγγειλε 
ώς δώρον διά τό σχολεϊον μίαν κινηματογραφικήν μηχανή τών 16 mm άξίας £250.— 
'Ο γνωστός φιλόμουσος καί σχολικός έφορος κ. Σωκράτης Εύαγγελίδης προσέφερεν 
είς τό σχολεϊον ένα πιάνο άξίας £150.—
Τό Συμβούλιον Γονέων καί ό Σύνδεσμος Μητέρων ένα μαγνητόφωνον άξίας £40.— 
καί ένα ζωγραφικόν πίνακα Κυπρίου ζωγράφου ώς άναμνηστικόν δώρον.
'Η 'Εταιρεία ’Απόλλων (Κ.Κ.Ε.) προσέφερεν ρουχισμόν ύπέρ τών άπορων μαθη
τριών άξίας £20.—
Έξ άλλου έβοηθήθη τό 1/3 τών μαθητριών τού σχολείου δΓ ύποτροφιών ολικών ή 
μερικών. Ούτω ή Κοινοτική Συνέλευσις προσέφερεν ύποτροφίας άνερχομένας είς τό 
ποσόν τών £3155.500 μίλς.
’Αρχιεπισκοπή ................................................................................................  649.500
Κληροδότημα Τυρίμου ...................................................................................  107.000
Σχολ. ’Εφορεία λόγω ύποχρεώσεως πρός I. Ναόν Παλ/σσης ...................  256.000
Ο.Χ.Ε.Ν. Λευκωσίας ........................................................................................ 81.500
'Υποτροφία Ν. Χρυσαφίνη ............................................................................... 30.000

» Ματθαίου Κωνσταντινίδη ........................................................ 22.000
» Κλεάνθη Χριστοφίδη ................................................................ 22.000

Προσέφερεν άκόμη τό σωματεϊον «Ένωσις Κυριών» .................................. 13.000
«"Ομιλος Κυριών» ρουχισμόν άξίας ................................................................ 30.000
Τό ταμεϊον Παγίων Πόρων Παγκυπρίου Γυμνασίου ................................... 26.000
'Ιερός Ναός 'Αγ. ’Αντωνίου ........................................................................... 20.000
Σύνδεσμος Μητέρων ......................................................................................... 40.000
Φιλόπτωχος 'Αγ. Ίωάννου ............................................................................. 31.000
'Υποτροφία Καθηγητικού Συλλόγου ............................................................... 30.000

’Αξία ιδιαιτέρας μνείας εϊναι ή εύγενής δωρεά έκ £50.000 τής έριτίμου κυρίας 
Λένας Δελιβάνη.

Πολλοί άλλοι συνεισέφεραν παντοιοτρόπως ύπέρ εισιτηρίων, έπενδύσεων καί 
ύπέρ τού μαθητικού συσσιτίου.

Πάντας τούς άνωτέρω εύγενεϊς δωρητάς τό σχολεϊον εύχαριστεϊ θερμώς. ’Ιδιαι
τέρως πρέπει νά έξαρθή ή προθυμία καί ή κατανόησις τήν όποιαν έπέδειξεν ή Σεβα
στή Σχολική ’Εφορεία είς τό ζήτημα τής πληρώσεως τών άναγκών τού σχολείου. 
”Αν έξακολουθήση τό αύτό πνεύμα συνεργασίας καί κατανοήσεως — καί δέν έχομεν 
κανένα λόγον νά άμφιβάλλωμεν περί τούτου — είμεθα βέβαιαι, δτι πολλά τών σχολι
κών προβλημάτων θά λυθώσιν έπιτυχώς κατά τό προσεχές σχολικόν έτος.

Δωρητής, δχι οικονομικών, άλλά πνεματικών άγαθών, ύπήρξε καί ό Πρόεδρος 
τής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δστις, παρά τόν φόρτον καί τάς εύθύνας, αϊτινες άπορ- 
ρέουσιν έκ τού άξιώματός του, δέν έφείσθη κόπων, καί άνέλυσεν είς τάς μαθήτριας 
τής Στ' τάξεως τού σχολείου τόν ’Επιτάφιον τού Περικλέους. Ούτω αί μαθήτριαι 
μας εϊχον τήν εύτυχίαν νά έπωφεληθώσιν μιας ολοκλήρου σειράς διδασκαλιών, τάς 
όποιας ή είδικότης καί ή μακρά πεϊρα τού κ. Προέδρου κατέστησε πραγματικώς 
πολυτίμους. Τό σχολεϊον εύχαριστεϊ θερμώς.
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Αί σπουδαιότεραι τών δραστηριοτήτων τοϋ σχολείου κατά τό λήξαν έτος ήσαν: ή 
όργάνωσις καί ό πλουτισμός τής σχολικής βιβλιοθήκης, ή λειτουργία τοϋ σχολικού 
ταμιευτηρίου, ή εκδοσις μαθητικού περιοδικού, αί άθλητικαί συναντήσεις, ή όργάνω- 
σις θεαμάτων καί επιδείξεων καί ή όργάνωσις τελετών. ’ Ιδιαιτέρας μνείας πρέπει νά 
τύχη ή επιτυχής άπό σκηνής διδασκαλία τού Κρητικού Μεσαιωνικού δράματος «Η 
θυσία τού ’Αβραάμ». 'Η παράστασις είχε λίαν εύμενή άπήχησιν οχι μόνον μεταξύ 
τών μαθητριών άλλά καί μεταξύ τού κοινού γενικώτερον. Πάντας τούς καθηγητάς καί 
τάς καθηγητρίας, αί'τινες συνέβαλον καθ’ οίονδήποτε τρόπον είς τήν επιτυχίαν τού 
έργου θερμότατα συγχαίρομεν. Μέγας έπαινος άξίζει ωσαύτως νά άπονεμηθή είς τάς 
μαθήτριας, αί'τινες ύπεβάστασαν τό βάρος τών διαφόρων ρόλων τού έργου, παρ ’ δλον 
τόν φόρτον τών μαθημάτων.

Αί σχολικαί δραστηριότητες έπεξετάθησαν ώς συνήθως μέ πολλήν επιτυχίαν καί 
είς τούς τομείς τής μουσικής, τής Τέχνης καί τής Χειροτεχνίας. Αί έκθέσεις Τέχνης, 
Χειροτεχνίας, φυτολογίας καί ζωολογίας είναι άνοικταί διά νά τάς έπισκεφθή πας τις 
οστις επιθυμεί.

Καθαρώς πνευματικού περιεχομένου μέ γενικώτερον κοινωνικόν άντίκτυπον 
ήσαν αί διαλέξεις, τάς όποιας ώργάνωσε τό σχολεϊον μέ όμιλητάς τούς κ.κ. Πρόεδρον 
τής Ε.Κ.Σ.Κ. Δρα Κ. Σπυριδάκιν, τόν Δ/τήν τού Γραφείου 'Ελληνικής Παιδείας κ. 
Κλ. Γεωργιάδην, τόν Τμηματάρχην Μέσης καί Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως κ. Θ. 
Σοφοκλέους, τόν ψυχίατρον κ. ’ Ανδρέαν Μικελλίδην, τόν άείμνηστον ιατρόν κ. Ανα- 
στασιάδην, τόν Διευθυντήν ’Επαρχιακού Γραφείου Εύημερίας κ. Κ. Χριστοδούλου 
τήν έν τω σχολείω τούτω καθηγήτριαν τής φιλολογίας κ. Παναγιώταν Δοϊτσίνη και 
τήν έπίσης καθηγήτριαν τής φιλολογίας δεσποινίδα ’Αγγελικήν Παπαμιχαήλ.

Αί διαλέξεις αύται λόγω τού κύρους τών ομιλητών καί τής σοβαρότητος τών 
άναπτυχθέντων θεμάτων εΐχον λίαν εύμενή άπήχησιν μεταξύ τού κοινού τής πρωτευ- 
ούσης γενικώτερον καί τού κύκλου τών γονέων είδικώτερον.

Δέν πρέπει νά παραλείψω νά εύχαριστήσω τούς ιατρούς κ.κ. Όδυσσεαν Ιωαν- 
νίδην, πρόεδρον σχολ. έφορείας, τόν ψυχίατρον ’Ανδρέαν Μικελλίδην, οστις απεστει- 
λε ολόκληρον συνεργεϊον ύπό τήν ηγεσίαν τού ιατρού κ. Νεοφύτου, τόν ιατρόν κ. 
Ήλιάδην καί τήν κ. Τζίλταν, οί όποιοι άνταποκρινόμενοι είς παράκλησιν τού σχολεί
ου είργάσθησαν άνευ διακοπής άπό πρωίας μέχρι νυκτός ώστε αί 1800 μαθήτριαι τού 
σχολείου νά έμβολιασθοΰν έναντίον τής εύλογιάς έντός 2 μόνον ήμερών.

’Ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν ζωήν τού σχολείου ήσαν, αί έπισκέψεις διακεκριμέ
νων προσωπικοτήτων, τάς όποιας είχε τήν εύτυχίαν νά ύποδεχθή καί νά έκδηλώση 
παντοιοτρόπως τήν πρός αύτάς έκτίμησίν του.

Τό σχολεϊον ήσθάνθη ιδιαιτέραν χαράν διά τήν πρός αύτό τιμητικήν έπίσκεψιν 
τών Πανεπιστημιακών ’Αρχών καί τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
καθώς έπίσης καί τήν έπίσκεψιν τού έν Κύπρω "Ελληνας πρεσβευτού και τής Κυρίας 
Δελιβάνη. ’Εν τω προσώπω τών Πανεπιστημιακών ’Αρχών καί τών καθηγητών τού 
Πανεπιστημίου γενικώς είδε τό ζωντανόν ένδιαφέρον τού Άνωτάτου πνευματικού 
ιδρύματος τής Μητρός Πατρίδας διά τήν Παιδείαν τού Τοπου, το οποϊον δικαίως 
έθεώρησεν ώς έλπιδοφόρον ύπόσχεσιν διά τό μέλλον τών τροφίμων αύτού, έν δε τω 
προσώπω τού Έλληνος Εκπροσώπου τήν έμπρακτον έκδήλωσιν τού ένδιαφέροντος 
τής σ. Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν πνευματικήν πρόοδον τής Νήσου.

Αύτός ύπήρξεν ό κύκλος τής δράσεώς μας κατά τό λήξαν έτος. ’Ένας άδιάκοπος 

άγών διά τήν πνευματικήν, τήν ήθικήν καί τήν έθνικήν άνοδον. ’Αποτυχίας εϊχομεν 
άσφαλώς. ’Όχι όμως ύποχωρήσεις. Εϊχομεν πάντοτε ύπ’ δψιν δτι είς ένα άγώνα 
γενικής άναδημιουργίας, δέν είναι δυνατόν παρά νά παρουσιασθοΰν έμπόδια, καί δτι 
τά έμπόδια αύτά θά έγίνοντο τόσο περισσότερον δυσκολώτερα, δσον περισσότερον 
άποφασιστική ήτο ή πρός τά άνω πορεία μας. ' Η συναίσθησις τού καθήκοντος καί το 
βάρος τής εύθύνης ύπήρξαν τά άκαταμάχητα δπλα, μέ τά όποια τό σχολεϊον έπεδίωξε 
τήν έκπλήρωσιν τού προορισμού του. Παραλλήλως πρέπει νά τονισθή ή πλήρης συμ- 
παράστασις τού Γραφείου Παιδείας, τό όποϊον παρέσχεν άμέριστον τήν βοήθειάν του, 
οσάκις τού έζητήθη. Τό σχολεϊον αισθάνεται ύποχρεωμένον νά έκφράση έπισήμως 
τήν στιγμήν αύτήν τάς θερμάς του εύχαριστίας τόσον πρός τό Γραφεϊον Παιδείας, 
δσον καί τήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν.

Καί όλίγας λέξεις θά άπευθύνω έν τέλει κατά τά είωθότα πρός τάς άποφοιτώσας 
μαθήτριας.

’Αγαπητές μου, εύρίσκεσθε είς τό μεσότοιχον, πού σάς χωρίζει άπό τήν κοινω
νίαν. Έντός ολίγου έγκαταλείπετε τό σχολεϊον καί είσέρχεσθε είς τήν μεγάλην πλα
τείαν μέ τά φανταχτερά φώτα. ’Αντιλαμβάνομαι τήν χαράν σας. Εϊναι ή χαρά ένός 
πουλιού, πού έγκαταλείπει τήν πληκτικήν φωληάν του γιά νά πετάξη μακρυά, μέσα 
είς τό δάσος μέ τές έξωτικές ομορφιές, τές βρύσες, τά άλλα πουλιά. Εϊσθε λοιπόν 
έλεύθερες νά έργασθήτε δπως θέλετε, νά ζήσετε δπως θέλετε, χωρίς τές πολλές 
άπαγορεύσεις τού σχολείου.

Προσέξετε. 'Η κοινωνική πραγματικότης είναι πολύ διαφορετική άπό τό δνει- 
ρον πού έχετε δημιουργήσει μέσα είς τό σχολεϊον. Εϊναι βέβαιον, δτι σεϊς προτιμάτε 
τό δνειρον, τό όποϊον έχετε δημιουργήσει οί ίδιες. Εϊναι δμως πολύ περισσότερον 
βέβαιον, δτι ή πραγματικότης πού σάς περιμένει, εϊναι τελείως διαφορετική άπό τό 
δνειρον. Καί σεϊς εϊσθε άναγκασμένες μέσα είς τήν πραγματικότητα νά ζήσετε. Προ
σέξετε λοιπόν. Τά μαθήματα, τά ώραϊα αισθήματα καί αί ύψηλαί ίδέαι πού σάς 
εδιδαξε τό σχολεϊον εϊναι τό δνειρον. Μέ αύτό προσπαθήστε νά κρατήσετε φωτεινήν 
τήν πραγματικότητα, τήν όποιαν μοιραίως θά συναντήσετε είς τήν ζωήν σας. Τό 
δνειρον φωτίζει τήν ζωήν καί άπαμβλύνει τές άντιθέσεις καί τήν σκληρότητα τής 
πραγματικότητος. Αί άπαγορεύσεις πού σάς προέβαλλε τό σχολεϊον, θά σάς φανούν 
σωτήριες. Ai στερήσεις, είς τάς όποιας σάς έσυνήθισε θά σάς βοηθήσουν εύκολα νά 
διακρίνετε καί νά άποφεύγετε άπολαύσεις καί άγαθά, πού άντιτίθενται είς τάς άπαι- 
τήσεις τού κοινωνικού, τού ήθικοΰ, τού χριστιανικού καί άκόμη τού Ελληνικού νό
μου.

Είς τήν κοινωνίαν θά ζήσετε, καί τάς άπαιτήσεις τής κοινωνίας οφείλετε νά 
σέβεσθε. Ηθικαί οντότητες πρέπει νά εϊσθε διά νά ζήσετε μέσα είς τά πλαίσια πού 
δημιουργεί μία κοινωνία διάγουσα έν Χριστώ. Καλαί χριστιαναί πρέπει νά γίνετε, διά 
νά στηρίξετε τήν κοινωνίαν. Τέλος μη λησμονήτε, δτι οφείλετε νά έξακολουθήτε νά 
ζήτε ώς Έλληνίδες. Πολύ περισσότερον μάλιστα τώρα, άπό δτι δλοι ήμεθα ύποχρε- 
ωμένοι νά ζώμεν πρίν. ' Η Κυπριακή συνείδησις, τήν όποιαν προσπαθούν νά μάς 
έπιβάλουν, δσοι έχουν πολιτικά συμφέροντα άπό τήν άπώλειαν τού έθνισμού μας, 
πρέπει νά έκμηδενισθή έπάνω είς τήν έλληνικήν σας καρδίαν. Κυπριακήν Πολιτείαν 
έχομεν καί όφείλομεν νά τήν σεβώμεθα, έφ’ δσον εϊναι μία τόσον ισχυρά πολιτική 
πραγματικότης. Άλλ’ αύτή ή πολιτεία δέν εϊναι παρά μία έπαρχία τού Ελληνικού 
Κράτους, μέ Έλληνικήν συνείδησιν, Έλληνικήν ιστορίαν, ελληνικόν πολιτισμόν, 
ελληνικά ήθη, ελληνικά έθιμα, έλληνικήν καρδίαν καί... Κυπριακήν Διοίκησιν. Σεβα- 
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σθήτε τήν Κυπριακήν διοίκησιν άλλά μή λησμονήτε τήν ' Ελληνικήν καταγωγήν καί 
τήν ελληνικήν ψυχήν καί καρδίαν.

Μή λησμονήτε τόν ύψηλόν προορισμόν, τόν όποιον έχετε νά διαδραματήσετε, ώς 
πνευματικοί, κοινωνικοί καί έθνικοί παράγοντες αύτοΰ του τόπου. Είς τήν ’Ηπειρω
τικήν 'Ελλάδα οί όροι τής οικονομικής διαβιώσεως έχουν δημιουργήσει εν είδος 
πνευματικού προλεταριάτου. 'Υπάρχει μεγάλη παραγωγή άποφοίτων τών Γυμνασί
ων, τών Πανεπιστημίων τών κάθε λογής πνευματικών άνθρώπων, τούς οποίους ή 
σύγχρονος οικονομική πραγματικότης δέν είναι δυνατόν νά άπορροφήση. Διά σάς δεν 
γεννάται τοιαύτη πιθανότης. 'Ως πνευματικοί παράγοντες έχετε πολλά νά έπιτελε- 
σετε διά τήν πνευματικήν άφύπνισιν τής μεγάλης πλειονότητος τών Κυπρίων γυναι
κών. 'Ως κοινωνικοί έχετε ένώπιόν σας τό μέγα στάδιον τής κοινωνικής άνασυγκροτή- 
σεως τού τόπου. Τήν κοινωνικήν άνασυγκρότησιν έπιτυγχάνουσι πολλοί παράγοντες, 
τούς παράγοντες όμως αύτούς διαμορφώνει, έμπνέει καί κατευθύνει ή πνευματική καί 
ηθική γυναίκα. ' Ως έθνικοί παράγοντες έχετε νά κρατήσετε άσβεστον τήν δάδα τής 
' Ελληνικής παραδόσεως καί τής Χριστιανικής άρετής είς τήν Νήσον. Τέλος έχετε να 
διαδραματήσετε τόν ρόλον, τόν όποιον ή φύσις ώρισεν κατά προνομιοΰχον εύνοιαν εις 
τήν γυναίκα, τής δημιουργού τών άνθρώπων, καί ό όποιος, προκειμένου περί τού 
ήμετέρου έθνους, άποβαίνει έτι περισσότερον ύψηλός, τής δημιουργού ' Ελλήνων. Ο 
ρόλος αύτός είναι έξόχως ύψηλός καί ύπεύθυνος καί έπιφορτίζει έπί τών ώμων σας 
καθήκοντα βαρύτατα. Μή φοβηθείτε τά καθήκοντα αύτά καί μή παύσετε ποτέ νά τά 
έχετε προ οφθαλμών, καί ποτέ μή ύποβιβάσετε τήν σοβαρότητά των. Καί θά τά 
κρίνετε έπαξίως καί θά τά φέρετε άκόμη περισσότερον έπαξίως είς πέρας, έάν δέν 
λησμονήσετε τούς τρόπους σκέψεως καί τούς τρόπους ζωής, τούς οποίους σάς εδιδαξε 
τό σχολεϊον.
Μέ ολίγα λόγια:

Περπατάτε είς τήν κοινωνίαν σιγά καί σταθερά, χωρίς νά τρέχετε. "Οταν πατεϊ 
κανείς σταθερά, είναι βέβαιον πώς δέν μπορεί νά πέση.

Σκέπτεσθε τάς συνέπειας κάθε λόγου καί κάθε σας πράξεως. ’Έτσι ούτε θα 
έκτεθήτε ούτε θά μετανοήσετε, περιπλέον δέ θά έπιτύχετε είς όλα τά διαβήματα σας.

Προσπαθήτε νά συλλαμβάνετε τόν γύρω σας πόνον, νά αίσθάνεσθε. Πολλά πρά
γματα, πού δέ μπορεί νά τά συλλάβει ή σκέψις, τά αισθάνεται ή ψυχή, ιδιαιτέρως δέ ή 
ψυχή τής γυναικός. Καί όταν ή ψυχή αισθάνεται, δημιουργεί έργα πραγματικά ύψηλά 
πού θεμελιώνουν τήν κοινωνίαν καί τό έθνος.

' Υπερηφανεύεσθε διά τόν ρόλον σας. Μόνον ό άνθρωπος πού ύπερηφανεύεται διά 
τόν ρόλον του, δύναται νά τόν φέρη είς πέρας έπιτυχώς. 'Υπερηφανεύεσθε, άλλά μη 
κενοδοξήτε. ' Η κενοδοξία φθείρει τήν σοβαρότητα καί κανέν έργον δέν είναι δυνατόν 
νά δημιουργηθή άνευ σοβαράς άντιλήψεως τών άπαραιτήτων δρων δημιουργίας του. 
Καί έργα χωρίς σοβαρότητα δέν έχουν άξίαν, τό δέ έργον τής γυναικός είναι έργον 
έξαιρετικώς σοβαρόν.

Μέ τάς σκέψεις καί τά αισθήματα αύτά σάς προπέμπομεν σήμερον ολοι είς τό 
κατώφλιον τής ζωής σας καί σάς εύχόμεθα άπό καρδίας κάθε έπιτυχίαν.

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗ 8.7.62 
ΩΡΑ 7 Μ.Μ. ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1962-63

Μέ τήν βοήθειαν τού Θεού έμφανιζόμεθα καί πάλιν περί τό τέλος τού 
έφετεινοΰ σχολικού έτους ένώπιόν σας, διά νά έκθέσωμεν τά πεπραγμένα τού έτους, 
έμπεδώσωμεν τά καλώς γενόμενα καί συμπληρώσωμεν τά παραληφθέντα. ' Η είς τό 
τέλος έκάστου έτους σχολική τελετή, πλήν τής άναγκαίας έπισήμου έπαφής μεταξύ 
σχολείου καί Κοινωνίας, έχει έν άλλο σπουδαϊον άποτέλεσμα. ’Αναζωογονεί τό συ
ναίσθημα τής στενής άλληλοεξαρτήσεως σχολείου καί Κοινωνίας, όπως έλθη άρωγός 
είς τό έργον τού σχολείου, τό όποιον δέν είναι άλλο τι είμή ό πνεύμων, διά τού οποίου 
άναπνέει αύτη. Τό σχολεϊον οφείλει νά λογοδοτήση ένώπιόν τής Κοινωνίας έπί τής 
ζωής καί τών έπιδιώξεών του, διότι έξ αύτής στρατολογεί τό διδακτικόν καί τό 
μαθητικόν αύτού προσωπικόν καί ταύτης τάς άνάγκας θά κληθή αύριον νά πληρώση 
διά τών τροφίμων αύτού. Έκ παραλλήλου ή Κοινωνία οφείλει μετά πολλής στοργής 
καί ένδιαφέροντος νά παρακολουθή τό έργον τού σχολείου, διά τήν βελτίωσιν τού 
έργου τού οποίου οφείλει νά παρέχη άμέριστον τήν ύποστήριξίν της. "Ολοι οί κοινω
νικοί προμαχώνες έκ τού σχολείου έξοπλίζονται.

Μέ τήν έννοιαν τής σταδιοδρομίας είναι συνδυασμένη ή έννοια τού άγώνος. Κάθε 
σταδιοδρομία και ένας αγών. Ανάλογον μέ τό ύψος τού επιδιωκομένου σκοπού είναι 
καί τό ύψος τού άγώνος. Σκοποί ύψηλοί, άγώνες εύγενεϊς. Σκοποί εύτελεϊς, άγώνες 
άνάλογοι. Οί σχολικοί άγώνες είναι άσφαλώς οί ύψηλότεροι όλων διότι σχετίζονται 
μέ τήν διαμόρφωσιν τού άνθρώπου. Καλή διαμόρφωσις τού άνθρωπίνου ύλικοΰ σημαί
νει επιτυχή κοινωνικήν καί έθνικήν σταδιοδρομίαν. Κακή διαμόρφωσις άνεπιτυχή 
σταδιοδρομίαν, μοιραίως έπηρεάζουσαν καί τήν οικογενειακήν εύτυχίαν.

Δυο είναι οί κύριοι σκοποί τής ζωής τού άνθρώπου. Πρώτος νά εύρη τόν Θεόν. 
Δεύτερος νά εύρη εαυτόν. Δέν είναι άρκετόν, οτι ύπάρχει ό Θεός. Είναι άνάγκη νά τόν 
εύρη ο άνθρωπος. Διότι τότε μόνον έξασφαλίζει τήν εύτυχίαν του. Περιπλέον ό 
άνθρωπος εύρίσκων τόν Θεόν εύρίσκει καί εαυτόν. Εύρίσκων δέ εαυτόν ό άνθρωπος 
έξασφαλίζει καί πάσαν γνώσιν ικανήν νά τού παράσχη τήν σοφίαν τού κόσμου. Αύτήν 
την ολοκληρωμένην σοφίαν τού κόσμου, ή οποία μόνον, δταν ξεκινά άπό τόν Θεόν 
είναι ορθή, εκφράζει καί ή Γραφή διά τού «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», δπου ή έννοια 
τού φοβου δεν έχει τήν έννοιαν τού ταπεινού δέους, τό όποιον καταπλήσσει τήν ψυχήν 
καί τήν έκμηδενίζει, άλλά τής εύγενούς συναισθήσεως, τήν όποιαν προκαλεϊ ή γνώσις 
τής απολύτου άληθείας, ή όποια εύρίσκεται μόνον είς τήν γνώσιν τού Θεού.

Πρός τάς άνωτέρω δύο κατευθύνσεις είργάσθη τό Σχολεϊον μας κατά τό παρελ
θόν έτος. Καί τήν μέν θρησκευτικήν συγκρότησιν έπεδίωξε διά τής καλλιέργειας τής 
Χριστιανικής άγωγής καί τών μαθημάτων τών Θρησκευτικών, τής ήθικής, τών Φιλο
σοφικών, καί τής έμβαθύνσεως είς ολα τά φιλολογικά ιδίως κείμενα καί μαθήματα, τά 
όποια οδηγούν άνεξαιρέτως είς τήν γνώσιν τού Θεού. Πρός τήν γνώσιν τού άνθρώπου 
κατεβλήθη προσπάθεια νά οδηγηθούν αί μαθήτριαι, διά τής διδασκαλίας τών ύπολοί- 
πων μαθημάτων τού προγράμματος. Προσεπαθήσαμεν διά τούτων νά πλουτήσωμεν 
τον πνευματικόν των κόσμον, είς τρόπον ώστε νά τάς καταστήσωμεν ίκανάς νά 
παρακολουθώσι τήν σύγχρονον πνευματικήν, έπιστημονικήν καί καλλιτεχνικήν κίνη- 
σιν, άφ’ έτέρου δέ νά τάς άπαλλάξωμεν άπό τάς πλάνας καί τάς προκαταλήψεις. Αί 
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τελευταϊαι παρεμποδίζουν τήν άρτίαν άνάπτυξιν τής ψυχής καί του πνεύματος μέ 
άποτέλεσμα τήν άναστολήν τής πλήρους έξελίξεως τοϋ άνθρώπου. Είς τό κεφάλαιον 
τούτο κατεβάλομεν μεγάλας προσπάθειας, τάς οποίας θά συνεχίσωμεν καί είς τό 
μέλλον. Πιστεύομεν, δτι αν έπιτύχωμεν τήν πλήρη άνάπτυξιν τής ψυχοπνευματικής 
προσωπικότητας τής κόρης, θά χαράξωμεν, τούλάχιστον, τόν δρόμον διά τούς έπειτα. 
Παρά τούς άνωτέρω δύο σκοπούς, τρίτη έπιδίωξίς μας ήτο νά παράσχωμεν είς τάς 
τροφίμους μας τά άναγκαϊα πνευματικά έφόδια διά τήν ζωήν, καί συγχρόνως νά 
καλλιεργήσωμεν είς αύτάς τάς άναγκαίας ικανότητας, είς τρόπον ώστε να είναι ίκα- 
ναί μετά τήν άποφοίτησίν των νά συμπληρώνουν τάς ελλείψεις, τάς οποίας τυχόν τους 
άφήκε τό σχολεϊον, καί νά προσλαμβάνουν τά στοιχεία, τά όποια ή συνεχής άνοδός 
των θά άπαιτή.

Είς τό τρίτον τούτο σημεϊον δέν εϊμεθα άπολύτως ικανοποιημένοι, μέ ο,τι έπετύ- 
χομεν. ’Ενώ ή ζωή είναι κατά κύριον λόγον πράξις, έλάχιστα πρακτικά έφόδια παρέ- 
σχομεν είς τάς τροφίμους μας. Τούτο γίνεται κατά κανόνα μέχρι σήμερον. ’Αφορμή 
τό τόσο δυσκίνητον σχολικόν πρόγραμμα, τό όποιον διά διαφόρους λόγους εϊμεθα 
ύποχρεωμένοι όλοι νά άκολουθώμεν. ’ Αναπτύσσομεν ύπερμέτρως τόν πνευματικόν 
άνθρωπον έπί βλάβη τού πρακτικού. ’Αποτέλεσμα ό πνευματικός ύδροκεφαλισμός, 
άπό τόν όποιον ύποφέρει έπικινδύνως ή κοινωνία μας, καί τού όποιου τά άποτελε- 
σματα γίνονται όσημέραι περισσότερον αισθητά. 'Η πνευματική άνεργία, ή όποια 
παρατηρεϊται είς τήν Κύπρον καί δή είς τάς τάξεις τών άποφοίτων μας, πλήν τών 
οικονομικών έπιπτώσεων έχει καί ήθικάς καί ψυχικάς τοιαύτας. Τό ήθικόν καί τό 
ψυχικόν σθένος δέν είναι δυνατόν παρά νά μειωθώσιν έπικινδύνως έκ τής άνεργίας, 
είναι δέ γνωστά τά άποτελέσματα τού μειωμένου ψυχικού καί ήθικοΰ σθένους τών 
νέων. Καί είναι πράγματι θλιβερόν νά βλέπη τις άποφοίτους τών Γυμνασίων νά 
άμοίβωνται κατώτερον καί αύτών τών άνειδικεύτων έργατών.

Σήμερον, δτε τό πρόβλημα τούτο θίγεται τόσον έντόνως καί άπό τό ’ Υπουργεϊ- 
ον ’Εργασίας, θεωρούμεν άναγκαΐον νά είσηγηθώμεν τόν σχηματισμόν ειδικής Επι
τροπής, ήτις νά μελετήση τό πρόβλημα τής πρακτικής εφαρμογής ένός σχεδίου επαγ
γελματικής εκπαιδεύσεως τών μαθητριών μας. Εϊμεθα βέβαιαι, οτι διά τής άφαιρε- 
σεως έλαχίστων ωρών άπό μαθήματα ούχί κεφαλαιώδους σημασίας, και δια τής 
προσθήκης δύο ή τριών ωρών έβδομαδιαίως είς τό πρόγραμμα — αί ώραι αύται 
προκειμένου νά χρησιμοποιηθώσιν είς πρακτικήν έξάσκησιν δέν θά είναι καθόλου 
κοπιαστικαί, θά κατορθώσωμεν, άνευ τής προσθήκης άλλου έτους, νά δώσωμεν έν 
πρακτικόν έπάγγελμα είς τάς μαθήτριας μας, μέ τό όποιον νά άντικρύζουν επιτυχώς 
τό πρόβλημα τής ζωής. 'Υπάρχει τόσον οικοδομικός οργασμός είς τήν κοινωνίαν. Δέν 
ύπάρχει όμως ούτε μία κόρη σχεδιάστρια. "Ολαι αί κόραι καί δλαι αί γυναίκες σήμε
ρον τρέχουν καθημερινώς είς τά διάφορα ινστιτούτα καλλονής. Καμμία δμως άπόφοι- 
τος σχολής Μέσης Παιδείας δέν διευθύνει τοιοΰτον Ίνστιτοΰτον. Τά άνωτέρω είναι 
δύο άπλα παραδείγματα. Άλλ’ ό κύκλος τών πρακτικών δραστηριοτήτων, είς τάς 
όποιας δύναται προσοδοφόρως νά έπεκταθή ή γυναικεία δραστηριότης είναι πολύ 
μεγαλύτερος. Αύτό πρέπει νά προσέξουν ιδιαιτέρως οί ύπεύθυνοι, οί όποιοι καί νά 
προωθήσουν άνευ καθυστερήσεως τήν λύσιν του.

Παράλληλος πρός τήν έπαγγελματικήν συγκρότησιν είναι καί ή έπιστημονική 
διαφοροποίησις τών κατευθύνσεων τού Σχολείου τούτου. 'Η πρακτική κατευθυνσις 
επιβάλλεται νά προστεθή είς τήν ήδη ύπάρχουσαν κλασσικήν τοιαύτην. Τό Τμήμα 
Άρρένων ούτε ορθόν, ούτε δυνατόν είναι νά καλύπτη τάς άνάγκας τού Τμήματος 
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Θηλέων. 'Η ύπόστασις τού Γυμνασίου τούτου τότε μόνον θά όλοκληρωθή, δταν θά 
όλοκληρωθή καί ή διαφοροποίησις του. Καί πρέπει νά σημειωθή καί τούτο. ' Η δια- 
φοροποίησις θά κεντρίση τόν ζήλον πρός δημιουργικήν έργασίαν καί θά γίνη άφορμή 
τού πλέον έπιζήλου, τού πλέον καρποφόρου άνταγωνισμού οχι μόνον μεταξύ τών 
μαθητριών, άλλά καί τών καθηγητών μας άκόμη....

Είς τόν άγώνα του τό Σχολεϊον μας εύρε πολυτίμους συμπαραστάτας, τό Γρα- 
φεϊον Παιδείας, τήν ’Εκκλησίαν, τήν Σχολικήν ’Εφορείαν, τό Συμβούλιον Γονέων, 
τόν Σύνδεσμον Μητέρων καί έν πολλοϊς τήν οικογένειαν.

Ούτω τό γραφεϊον Παιδείας μετά πολλής στοργής καί ώς πολύτιμος σύμβουλος 
ήτο πάντοτε παρά τό πλευράν τού σχολείου ένθαρρύνον καί κατευθΰνον σταθερώς καί 
μέ πολλή κατανόησιν τό μορφωτικόν, τό διοικητικόν καί γενικώς τό έργον μας.

'Η ’Εκκλησία πάντοτε μέ τάς εύχάς καί τάς εύλογίας της έξύψωνε καί ένεθάρ- 
ρυνε τό έργον τού σχολείου. Ούτω κατά τήν διάρκειαν τού σχολ. έτους ό Μακαριώτα- 
τος έδέχθη πρώτον παράκλησιν τού σχολείου διά τήν κατάθεσιν τού θεμελίου λίθου 
τού ναϋδρίου τής Παναγίας τής Εύαγγελιστρίας τής Τήνου καί δεύτερον τού Συνδέ
σμου Μητέρων όπως άνοιξη τήν Ποικίλην ’Αγοράν, τήν όποιαν μετά πολλής έπιτυ- 
χίας διωργάνωσεν ό Σύνδεσμος ύπέρ τών άπορων μαθητριών τού σχολείου μας.

'Ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Τριμυθούντος κ. Γεώργιος Παυλίδης, παρό- 
λον τόν φόρτον τής έργασίας του, έδέχθη νά ομιλήσει δίς είς τό σχολεϊον μας, μίαν 
φοράν πρός τάς μαθήτριας κατά τήν έναρξιν τών μαθημάτων, δώσας σοφάς συμβου- 
λάς καί νουθεσίας πρός αύτάς, καί δευτέραν φοράν πρός τούς γονείς τών μαθητριών 
δια σπουδαίας διαλεξεως του, όπου έτόνισεν τούς κινδύνους οϊτινες άπειλούσι τούς 
νέους καί ύπέδειξεν τρόπους προλήψεώς των. Άλλά ή συμβολή τής ’Εκκλησίας δέν 
περιωρισθη έως εδώ. Ποικιλοτρόπως έβοήθησεν τό έργον μας ένισχύσασα οίκονομι- 
κώς διά δωρεών της τήν προσπάθειαν τού σχολείου είς τήν άνέγερσιν αιθούσης τελε
τών. Ούτω ό Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος μάς άνεκοίνωσε πρώτος δωρεάν τής 
' Ιεράς ’Αρχιεπισκοπής έκ χιλίων λιρών (£1000.—). Κατόπιν ό ' Ιερός Ναός Παλου- 
ριωτίσσης, ό μεγαλύτερος τών εύεργετών τού σχολείου τό όποιον καί φέρει τό όνομα: 
Παγκυπριον Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης, ένίσχυσεν τήν προσπάθειάν μας 
δια δωρεάς δυο χιλιάδων λιρών (£2000.—) ώς πρώτην δόσιν καί έδώρησεν τήν είς τήν 
κυρίαν είσοδον τού σχολείου μας προστάτιδα εικόνα τής Παναγίας Παλουριωτίσσης, 
τήν όποιαν έζωγράφισεν ή έν τω σχολείω μας καθηγήτρια τής Τέχνης δίς 'Ελένη 
Χαρικλείδου, έχουσα ώς πρότυπον τήν είς τήν έκκλησίαν Παλουριωτίσσης εύρισκομέ- 
νην παλαιάν εικόνα τής Παναγίας.

’Επίσης τά μέλη τής ’Επιτροπείας τού 'Ιερού Ναού Φανερωμένης, συνδεδεμέ- 
νου άπό μακρού μέ τά έκπαιδευτήρια τής πόλεως, κατενόησαν πλήρως τήν άνάγκην 
άνεγέρσεως αιθούσης τελετών είς τό σχολεϊον μας καί άνήγγειλαν προθύμως δωρεάν 
τού 'Ιερού Ναού Φανερωμένης έκ λιρών χιλίων (£1000.— ) πρός τόν σκοπόν τούτον.

Πάντας τούς άνωτέρω εύγενεϊς δωρητάς καί εύεργέτας τό σχολεϊον εύχαριστεϊ 
θερμότατα καί εύχεται τό παράδειγμά των νά μιμηθούν καί άλλα ιδρύματα, σωμα
τεία, οργανώσεις καί άτομα πρός συμπλήρωσιν τού άναγκαίου ποσού διά τήν έναρξιν 
καί πραγματοποίησιν τού έργου.

Η Σχολική Εφορεία μετά πολλού ζήλου, στοργής καί άγάπης έμερίμνησε 
πάντοτε διά τάς άνάγκας τού σχολείου έπιδείξασα προθυμίαν καί κατανόησιν διά τήν 
πλήρωσιν τών άναγκών τούτου. 'Υπήρξε έπίσης διά τού προέδρου αύτής σύμβουλος
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καί βοηθός οσάκις τό σχολεϊον είχεν άνάγκην τών συμβουλών της. 'Ολόκληρος ό 
Καθηγητικός Σύλλογος εκφράζει δι ’ έμοΰ τήν στιγμήν ταύτην τάς θερμάς του εύχα- 
ριστίας.

Τό Συμβούλιον Γονέων παρέσχεν πολύτιμον βοήθειαν είς τήν παρακολούθησιν, 
έπισήμανσιν καί άντιμετώπισιν σπουδαίων προβλημάτων τής οικογενειακής καί 
έξωσχολικής ζωής τών μαθητριών έπελήφθη σπουδαίων ζητημάτων άγωγής συνδε- 
δεμένων μέ τήν έν γένει κοινωνικήν ζωήν καί τήν πολιτείαν καί ένδιαφέρθη ένεργώς 
διά τήν έξομάλυνσιν δυσχερειών παντός είδους. Έβοήθησεν έπίσης διά προσωπικών 
συνεισφορών είς τήν πλήρωσιν ώρισμένων άναγκώντου σχολείου, λαβόν έκτος τών 
άλλων, ένεργόν μέρος είς τό ύπό τοϋ Συνδέσμου Μητέρων καθιερωθέν χορευτικόν 
δεϊπνον, αί εισπράξεις του οποίου διατίθενται ύπέρ τών άπορων μαθητριών. ’ Ανέλα- 
βεν έπίσης έξ ολοκλήρου τήν διάθεσιν τών εισιτηρίων διά τήν ύπό του σχολείου 
δοθεϊσαν παράστασιν τοϋ Έρωτοκρίτου, τό δέ έκ τής παραστάσεως είσπραχθέν 
ποσόν διέθεσεν διά τήν άγοράν αύτομάτου προβολέως, σειράς φωτεινών εικόνων 
καταλλήλων διά τήν διδασκαλίαν τής Κυπριακής καί 'Ελληνικής 'Ιστορίας τά δέ 
ύπόλοιπα προσέφερεν ύπέρ τής άνεγέρσεως στήλης έντός τοϋ σχολείου πρός τιμήν 
τής Κύπριας γυναικός είς άνάμνησιν τών θυσιών της κατά τόν τετραετή άπελευθερω- 
τικόν άγώνα. Ήγοράσθη έπίσης ύπό τοϋ Συμβουλίου Γονέων μεγάλη όθόνη διά 
προβολάς ταινιών άξίας£38.500 μίλς. Έπίσης όμοϋ μετά τοϋ Συνδέσμου Μητέρων 
προσέφεραν είς τό σχολεϊον έπί τή λήξει τοϋ σχολικοΰ έτους ζωγραφικόν πίνακα 
άξίας £22, σύστημα καθιερωθέν άπό πέρυσι πρός ίδρυσιν έν τω σχολείω μικράς 
πινακοθήκης Κυπρίων ζωγράφων.

'Ο Σύνδεσμος Μητέρων έβοήθησεν μεγάλως τό φιλανθρωπικόν καί τό έν γένει 
άνθρωπιστικόν έργον τοϋ σχολείου. ’ Ανέλαβε καί έφέτος μετά πολλοϋ ζήλου καί 
έπέδειξε άξιολογωτάτην δράσιν ύπέρ τής έπιτυχίας τής κυρίας έπιδιώξεώς του, τής 
προσφοράς δηλαδή προγεύματος είς τάς άπορους μαθήτριας τοϋ σχολείου, τής πλη
ρωμής εισιτηρίων άπορων μαθητριών καί τής έπενδύσεως αύτών. Ούτω ό Σύνδεσμος
Μητέρων έβοήθησε διά τών έξής ποσών: 

διά εισιτήρια 130 μαθητριών ........................................................................ £352.000
διά μίαν ύποτροφίαν μαθήτριας καθιερωθεϊσαν άπό πέρυσι ...................... £ 28.000
διά πρόγευμα .................................................................................................. £530.410
διά διάφορα βοηθήματα ................................................................................  £125.000

Σύνολον £1035.410

Έπίσης κατόπιν προτάσεως τής Προέδρου τοϋ Συνδέσμου κυρίας Λούλλας 
Σουκιούρογλου έγινεν έπιπροσθέτως πρός τόν συνήθη ύπό τοϋ σχολείου εορτασμόν 
πρός τιμήν τής Μητέρας διαγωνισμός συνθέσεως, μεταξύ τών μαθητριών, έπί θέμα
τος σχετιζομένου μέ τήν Μητέραν, τά δε προσφερθέντα βραβεία ήσαν βιβλία ύποδει- 
χθέντα ύπό τοϋ Καθηγητικού Συλλόγου καί άναμνηστικά μετάλλια τοϋ Συνδέσμου 
Μητέρων. Συγχαίρομεν θερμώς τόν Σύνδεσμον Μητέρων διά τήν ώραίαν του έμπνευ- 
σιν καί εύχόμεθα ή πρωτοβουλία καί δράσις του νά συνεχισθή καί είς τό μέλλον.

’Ακόμη διά μίαν φοράν τονίζομεν τήν άξιολογωτάτην δράσιν καί πλήρη κατανό- 
ησιν καί συνεργασίαν τόσον τοϋ Συνδέσμου Μητέρων οσον καί τοϋ Συμβουλίου Γονέ
ων μετά τοϋ σχολείου καί έκφράζομεν καί έπισήμως τήν στιγμήν ταύτην τήν έκτίμη- 
σίν μας καί τάς θερμοτάτας μας εύχαριστίας πρός άμφότερα τά σώματα, τών οποίων 
ή προσφορά ύπήρξεν τόσον μεγάλη καί τόσον πρόθυμος ώστε νά μάς συγκινή καί νά 
32

μάς ύποκινή διά περισσοτέραν έργασίαν καί δραστηριότητα, ούτως ώστε νά πληρω
θούν ολοκληρωτικά αί φιλότιμοι προσπάθειαί των.

Έπάναγκες θεωροΰμεν, όπως τονίσωμεν τήν στιγμήν αύτήν τήν άναγκαιότητα 
τού πλήρους συνταυτισμοΰ τής γραμμής τής οικογένειας πρός έκείνην τού σχολείου. 
Διότι πολλάκις, μέ λύπην τό άναφέρομεν, εύρομεν τήν οικογένειαν άντιμέτωπον τού 
σχολείου. Λόγοι συναισθηματικοί, λόγοι άγνοιας, λόγοι κακής έκτιμήσεως έκαμαν 
τήν οικογένειαν νά άντιστρατευθή τό έργον τού σχολείου. 'Η Οικογένεια πρέπει νά 
άντιληφθή τούτο, δτι δέν πρέπει νά έπιζητή νά άναθρέψη τήν κόρην μέσα είς τά 
άτομικά πλαίσια. 'Η κόρη πρόκειται νά ζήση μέσα είς τό σύνολον, καί ή συνολική 
άγωγή μόνον άπό τό σχολεϊον δύναται νά δοθή.

’Αρνητικόν ρόλον εις τινας περιπτώσεις έπαιξεν καί ή κοινωνία. ' Η έλαφρά οψις 
τής ζωής, τήν οποίαν πολλαί κοινωνικαί εκδηλώσεις έμφανίζουν, ή ύλιστική άντίλη- 
ψις, μέ τήν όποιαν άντικρύζει ή κοινωνία πολλά προβλήματα τής ζωής, ή σχετική 
κάμψις τών ήθικών άξιών, ή οποία άποτελεϊ γνώρισμα τών καιρών, έπηρεάζουν 
δυσμενώς τήν ορθήν άγωγήν τής κόρης. Μέ τά μέσα μας προσεπαθήσαμεν νά έξουδε- 
τερώσωμεν τάς άντιδράσεις αύτάς. "Ομως καλόν θά ήτο, έάν οί διάφοροι κοινωνικοί 
οργανισμοί ήρχοντο είς έπικοινωνίαν μέ τό σχολεϊον, πρός χάραξιν κοινής γραμμής 
διά τήν καταπολέμησιν τού κοινού έχθρού....

Θά έπιχειρήσωμεν τώρα νά έκθέσωμεν τά γεγονότα καί τάς ένεργείας μας κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ σχολ. έτους. ' Η κρίσις σας διά τά άποτελέσματα τής έργασίας μας 
θά μάς είναι πολύτιμος παράγων καί οδηγός διότι θά μάς καταστήσει ίκανάς νά 
συμπληρώσωμεν τάς έλλείψεις μας, αί όποϊαι όμολογοΰμεν δέν είναι όλίγαι.

'Η Πολιτεία μάς ένεπιστεύθη έργον ύψηλόν καί έχομεν πλήρη συναίσθησιν τών 
εύθυνών. Μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεοΰ καί τήν συμπαράστασιν όλων τών ύπευθύνων 
έλπίζομεν ή μάλλον ε’ίμεθα βέβαιοι οτι θά έπιτύχωμεν.

Εις τό σχολεϊον ένεγράφησαν 1776 μαθήτριαι, έξ ών άπεχώρησαν διά διαφόρους 
λόγους κατά τήν διάρκειαν τού σχολικού έτους 24.

Αί μαθήτριαι κατενεμήθησαν είς έξ τάξεις καί είς 41 τμήματα, 10 δέ έξ αύτών 
εστεγάσθησαν είς τό έναντι τού σχολείου οίκημα τού ’Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών.

Έκ τούτων 211 ήτοι 12% περίπου ύπεχρεώθησαν νά έπαναλάβουν τά μαθήματα 
τής αύτής τάξεως καί 307 ήτοι 18% παρεπέμφθησαν είς άνεξέτασιν κατά Σεπτέμ
βριον.

Αί μαθήτριαι έβοηθήθησαν ποικιλοτρόπως:
1. Ούτω η Ε.Κ.Σ.Κ. προσέφερεν είς 422 μαθήτριας ύποτροφίας όλικάς £ 

ή μερικάς άνερχομένας είς τό ποσόν τών ....................................... 4208.210
2. ' Η ' Ιερά ’Αρχιεπισκοπή διά τέκνα ιερέων καί ύπαλλήλων της ....... 606.000
3. 'Η Σχολική Εφορεία ποσόν ................................................................ 494.850
4. ' Ο ' Ιερός Ναός Παλουριωτίσσης ........................................................ 302.000
5. ' Η Ο.Χ.Ε.Ν. ποσόν .............................................................................. 221.500
6. Τό Καφεκοπτείαν Γ. Χαραλάμπους διά τής Ε.Κ.Σ.Κ.......................... 80.000
7. Το Λαϊκόν Καφεκοπτείαν διά τής Ε.Κ.Σ.Κ.......................................... 35.000
8. ' Η Κόκα-Κόλα προσέφερεν ύποτροφίαν 

άντιπροσωπεύουσαν τό ποσόν τών ................................................ 23.000
9. Τό Ταμεϊον Παγίων Πόρων Παγκ. Γυμνασίου .................................. 36.000

10. Έκ τού Κληροδοτήματος Τυρίμου ποσόν ......................................... 126.000
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Έσυνεχίσθησαν καί έφέτος ώς καί είς το παρελθόν αί έξης ύποτροφίαι: 
1. 'Υποτροφία Ματθαίου Κωνσταντινίδη, άντιπροέδρου τής Σχολικής

’Εφορείας, είς εμπορικόν τμήμα ......................................................... 28.000
2. ' Υποτροφία X ' ' Κωστή ..................................................................... 22.000
3. » Κλ. Χριστοφίδη είς μνήμην τής θυγατρός του Λέλλας ... 26.000
4. » Φιλοπτώχου ' Αγ. Ίωάννου ............................................. 15.000
5. » Σωματείου «’Ελευθέρια» Παλ/τίσσης ........................... 12.000
6. » ' Ενώσεως Κυριών Λευκωσίας .................................. 29.000
7. » Σωτηράκη Χριστοφίδη ..................................................... 20.000

Προσέφεραν έπίσης ύποτροφίας άνταποκρινόμενοι προθύμως είς έκκλησίν μας οι 
εύγενεϊς συμπολϊται:

8. Άδ/φοί Γαλανού .................................................................................. 20.000
9. 'Εταιρεία Π.Μ. Τσεριώτη .................................................................. 41.000

’Επίσης ή 'Εταιρεία Π.Μ. Τσεριώτη προσέφερεν είς τό σχολεϊον ραδιόφωνον 
TELEFUNKEN καί πολλαπλώς μάς έβοήθησεν.
10. Π. Μεγαλέμου ....................................................................................... 20.000
11. Δ. Δημητρίου ........................................................................................ 17.000
12. Βίας Δημητρίου .................................................................................... 20.000
13. Σπϋρος Κολοκασίδης ............................................................................ 17.000
14. Καθηγητικός Σύλλογος του σχολείου τούτου ............................... 30.000

Έβοηθήθησαν έν ολω καί πολλαπλώς 870 μαθήτριαι διά τοΰ ποσοΰ τών 
£6,801.560

'Η Εταιρεία ’Απόλλων προσέφερεν ρουχισμόν πρός τάς μαθήτριας κατά τάς 
'Εορτάς τών Χριστουγέννων καί τού Πάσχα.

'Η Ένωσις Κυριών προσέφερεν τό γάλα διά τό πρόγευμα τών μαθητριών καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τού έτους καί ή Σχολική ’Εφορεία προσέφερε γεύμα εις 130 
μαθήτριας κατά τήν διάρκειαν τού έτους.

’Αξία ιδιαιτέρας μνείας καί ήθικής ένισχύσεως ύπήρξεν ή έξ εκατό λιρών εύγε- 
νής δωρεά (£100.—) τής Α.Β.Υ. Πριγκιπίσσης Ειρήνης τής 'Ελλάδος κατά τήν είς 
τό σχολεϊον έπίσκεψίν της. Διά τού ποσού αυτού ήγοράσθησαν ωραϊα Κυπριακά 
εύρήματα πρός έμπλουτισμόν τού έν τω σχολείω μουσείου.

Πάντας τούς άνωτέρω εύγενεϊς δωρητάς καί εύεργέτας τού σχολείου θερμώς 
εύχαριστοΰμεν.

Αί σπουδαιότεραι τών σχολικών δραστηριοτήτων κατά τό λήξαν έτος εϊναι η 
όργάνωσις, καί ή άρτιωτέρα λειτουργία τής Σχολικής Βιβλιοθήκης καί ό εμπλουτι
σμός αύτής μέ βιβλία ποικίλου καί χρησίμου διά τάς μαθήτριας περιεχομένου. Η 
Βιβλιοθήκη περιέχει 4316 τόμους βιβλίων, ένεπλουτίσθη δέ έφέτος δια 403 τομών 
προερχομένων είτε δΓ άγοράς, εϊτε δΓ εύγενών δωρεών.

’Άλλη δραστηριότης ήτο ή έκδοσις μαθητικού περιοδικού τό όποιον απο εφετος 
έκδίδεται διά έργασιών άποκλειστικώς τών μαθητριών αύτού τού σχολείου και φερει 
τό ονομα «Μαθητικοί ’Αντίλαλοι». Αί εύμενεϊς κρίσεις καί σχόλια διά τήν έκδοσιν 
τού περιοδικού μας, είναι είς τήν διάθεσιν τών ενδιαφερομένων προσώπων προς 
παρακολούθησιν τής είς τον τομέαν τούτον έργασίας.
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Πρός τήν σεβαστήν σχολικήν ’Εφορείαν ή όποια, παρά τάς δυσχερείς οίκονομι- 
κάς συνθήκας, διά τό θέμα τής έκδόσεως τού περιοδικού έπέδειξε τόσην κατανόησιν 
καί άνώτερον καί ύψηλόν πνεύμα έκφράζομεν τήν εύγνωμοσύνην μας καί τάς θερμάς 
μας εύχαριστίας.

Μία έκ τών σπουδαιοτέρων δραστηριοτήτων τής έφετεινής σχολικής μας ζωής 
ήτο καί ή μετά προβολών άπαγγελία τοΰ Έρωτοκρίτου. Τό σχολεϊον μας πιστόν είς 
τήν νεοελληνικήν θεατρικήν παράδοσιν, τήν οποίαν έχάραξεν κατά τό παρελθόν σχολ. 
έτος μέ τήν «Θυσίαν τοΰ ’Αβραάμ» έσυνέχισεν καί κατά τό έφετεινόν έτος τήν 
προσπάθειάν του μέ τήν πρωτότυπον παρουσίασιν τοΰ Έρωτοκρίτου. 'Η καλλιτε
χνική ταύτη έκδήλωσις έβασίσθη είς τάς μικρογραφίας τοΰ μοναδικοΰ εικονογραφημέ
νου χειρογράφου τοΰ Έρωτοκρίτου τοΰ 18ου αίώνος, τό όποιον εύρίσκεται σήμερον 
είς τό Βρεττανικόν Μουσεϊον, καί είς τήν άπαγγελίαν. 'Η φωτογράφισις τών μικρο
γραφιών διά φωτεινάς εικόνας έγένετο ύπό τοΰ κ. Σταύρου Συρίμη, Προϊσταμένου 
Τεχνικής Έκπαιδεύσεως καί ή άπαγγελία ύπό καθηγητών τοΰ γυμνασίου μας. 'Ο 
ρόλος τοΰ άφηγητοΰ προσεφέρθη είς τον έπιθεωρητήν τών φιλολογικών μαθημάτων κ. 
Νικόλαον Ξιούτα, δστις παρά τάς πολλαπλάς άσχολίας του εύχαρίστως έδέχθη τήν 
πρότασιν.

' Η σπουδαιότης τής έκδηλώσεως ταύτης δέν έγκειται μόνον είς τό γεγονός ότι 
έδωσεν τήν εύκαιρίαν είς τάς μαθήτριας καί τό κοινόν νά άπολαύσουν τον λυρικόν 
λόγον τοΰ Κρητός ποιητοΰ καί τήν τέχνην τοΰ άγνωστου ζωγράφου, άλλά είς τό 
γεγονός ότι δι ’ αύτής έτέθησαν αί βάσεις διά τήν δημιουργίαν έποπτικών μέσων είς 
τό μάθημα τής Νέας ' Ελληνικής Λογοτεχνίας, πράγμα τό όποιον έξέλειπεν παντε
λώς μέχρι σήμερον. Τό σχολεϊον μας σήμερον διαθέτει είς φωτεινάς εικόνας έν ώλο- 
κληρωμένον έργον τής Κρητικής Σχολής καθώς καί τήν άπαγγελίαν του μαγνητοφω- 
νημένην.

Τό Γραφεϊον Παιδείας, τό όποιον έβοήθησεν τήν προσπάθειαν αύτήν, τόν κ. Ν. 
Ξιούτα οστις τόσον προθύμως άλλά καί τόσον έπιτυχώς συνέβαλεν είς τήν έμφάνισιν 
τής έκδηλώσεως, τόν κ. Στ. Συρίμη, είς τόν όποιον οφείλεται ή καλλιτεχνική φωτο- 
γράφησις τών μικρογραφιών, τό ραδιοφωνικόν ίδρυμα Κύπρου, τό όποιον προθύμως 
μάς έβοήθησεν καί τάς καθηγητρίας καί καθηγητάς, οί όποιοι έλαβον μέρος καί τών 
όποιων έμπνευσις ύπήρξεν ή έκδήλωσις αυτή, τό σχολεϊον εύχαριστεϊ θερμώς.

Τό σχολεϊον ώργάνωσεν καί έφέτος, καθώς καί κατά τό παρελθόν σχολ. έτος, 
διαλέξεις πρός τούς γονείς τών μαθητριών μέ παιδαγωγικόν περιεχόμενον, αΐτινες τά 
μέγιστα συνετέλεσαν είς τήν κατανόησιν διαφόρων προβλημάτων άφορώντων τήν 
οικογένειαν, τό σχολεϊον, τό παιδί. Έναρξιν τών ομιλιών έκαμεν ό άοκνος Εργάτης 
τοΰ πνεύματος Πρόεδρος τής Ε.Κ.Σ.Κ. Δρ Κ. Σπυριδάκις μέ θέμα «Γονείς καί 
σχολεϊον». ’Ακολουθούν ό Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Τριμυθούντος κ. Γ. Παυ
λίδης μέ θέμα «"Ενα μεγάλο καί δύσκολο πρόβλημα», ό ψυχίατρος κ. Τάκης Εύδόκας 
μέ θέμα «Οί γονείς κύριοι ύπεύθυνοι τής νευρώσεως τών τέκνων των», ή φιλόλογος 
καθηγήτρια τοΰ Γυμνασίου μας κ. Φωτεινή Πετροπούλου μέ θέμα « Έμεϊς καί τά 
παιδιά μας» καί τέλος ό Μορφωτικός ’Ακόλουθος τής Γαλλικής Πρεσβείας κ. Ροζιέ 
Μιλλιέξ μέ θέμα «Τό σχολεϊον Γονέων στο Παρίσι». Τούς άνωτέρω όμιλητάς τό 
σχολεϊον εύχαριστεϊ θερμότατα.

Αί σχολικαί δραστηριότητες έπεξετάθησαν ώς συνήθως μέ πολλήν έπιτυχίαν καί 
είς τούς τομείς τής Μουσικής, τής Τέχνης καί τής Χειροτεχνίας. Ε’ϊχομεν καί έφέτος 
άθλητικάς συναντήσεις καί έλάβομεν μέρος είς γυναικείους μαθητικούς άγώνας μέ 
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πολύ ικανοποιητικά άποτελέσματα. Αί έκθέσεις Τέχνης, Χειροτεχνίας, φυτολογίας, 
ζωολογίας καί φιλολογικών μαθημάτων εϊναι άνοικταί διά νά τάς έπισκεφθή πας τις, 
οστις έπιθυμεϊ.

Μεγάλην σπουδαιότητα διά τήν ζωήν του σχολείου εϊχον αί έπισκέψεις διακε
κριμένων προσωπικοτήτων προς τάς οποίας έξεδηλώσαμεν ποικιλοτρόπως τήν έκτί- 
μησίν μας καί τήν άγάπην μας. Ούτω κατά τό παρόν σχολικόν έτος έτίμησεν τό 
σχολεϊον μας διά τής παρουσίας Της ή Α.Β.Υ. Πριγκίπισσα Ειρήνη τής ’Ελλάδος 
συνοδευομένη ύπό του Προέδρου τής Δημοκρατίας Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου 
καί τής άκολουθίας της. Τήν ύψηλήν προσκεκλημένην προσεφώνησεν ή Διευθύντρια 
τοΰ σχολείου και προσέφερεν είς Αύτήν έκ μέρους τοϋ Καθηγητικού Συλλόγου και 
τών μαθητριών άναμνηστικόν δώρον κυπριακής τέχνης.

’Εξαιρετικήν χαράν καί έκλεκτήν συγκίνησιν προεκάλεσεν επίσης ή έπίσκεψις 
τοϋ Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης κ. Ν. Άνδριώτη καί οκτώ 
μελών τής Συγκλήτου τοΰ Προοδευτικού Πανεπιστημίου τής Βορείου 'Ελλάδος.

"Εν έκ τών σπουδαιοτέρων γεγονότων τής έφετεινής σχολικής μας ζωής ύπήρξεν 
άναμφιβόλως ή θεμελίωσις τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τής Εύαγγελιστρίας τής Τήνου 
ύπό τής Α.Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ.κ. 
Μακαρίου Γ '. Δύο εύγενή τέκνα τοΰ Παγκ. Γυμνασίου ό ιατρός καί ή κυρία Ίωάννου 
Σπυριδάκι συνέλαβον τήν εύγενή φιλοδοξίαν νά προικήσωσιν τό σχολεϊον, είς τό 
όποιον έφοίτησαν τόσον οί ίδιοι οσον καί τά τέκνα των, διά ναού.

'Οποία ή σημασία τής άνεγέρσεως τοΰ σχολικοΰ ναού διά τήν θρησκευτικήν καί 
ηθική διαπαιδαγώγησιν τών νεανίδων, δέν είναι τοΰ παρόντος νά άναπτύξωμεν. Τού- 
το μόνον παρατηροΰμεν, ότι έπιτυχεστέρα συμπλήρωσις τοΰ οίκοδομικοΰ συγκροτή
ματος τοΰ όλου σχολείου άπό τήν προσθήκην μιας έκκλησίας δέν ήτο δυνατόν νά 
ύπάρξη. Παρά τόν ναόν τοΰ πνεύματος ό ναός τής ψυχής. Παρά τόν ναόν τής σοφίας 
τοΰ άνθρώπου, ό ναός τής σοφίας τοΰ Θεοΰ.

' Ο εύγενής καί φιλοπρόοδος κ. Θρασύβουλος Τρύφων σπεύδων είς εύγενή άμιλλαν 
προς τά τέκνα του άνέλαβεν διά τοΰ ποσού τών £500.0 τήν έσωτερικήν διακόσμησιν 
τοΰ ναοΰ είς μνήμην τής άειμνήστου συζύγου του Κατίνας, ήτις επί δεκαετίαν προσέ
φερεν τάς ύπηρεσίας της ώς διδασκάλισσα είς τά έκπαιδευτήρια τής πόλεως.

Περαίνουσα τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων τοΰ έτους τούτου πρέπει νά τονίσω 
ότι πνεΰμα συνεργασίας, κατανοήσεως καί καταμερισμού εύθυνών έπεκράτησεν με
ταξύ τοΰ Συλλόγου τών διδασκόντων καί τοΰ λοιπού προσωπικού, τό όποιον έξησφα- 
λισε τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τού σχολείου μέχρι τέλους. Τάς ύποδιευθυντρίας 
καί ιδίως τήν βαστάσασαν τόν περισσότερον φόρτον έργασίας κ. Μάγδα Κιτρομηλί- 
δου, τάς καθηγητρίας καί καθηγητάς καί τό ύπαλληλικόν προσωπικόν τοΰ σχολείου, 
οφείλω να εύχαριστήσω θερμώς διά τήν πραγματικήν φιλοτιμίαν καί τόν ύπέρμετρον 
ζήλον μέ τόν όποιον είργάσθησαν διά τήν προαγωγήν τών σκοπών τοΰ έκπαιδευτηρί- 
ου τούτου.

Αύτός ύπήρξεν ό κύκλος τής δράσεώς μας κατά τό λήξαν έτος. "Ενας άδιάκοπος 
άνοδικός άγών διά πνευματικάς, ήθικάς καί έθνικάς έπιδιώξεις καί κατακτήσεις. 
Πολλάκις αίσθανθήκαμεν πικρίας, ε’ϊχομεν άποτυχίας καί έγνωρίσαμεν άπογοητεύ- 
σεις. Ούδέποτε όμως ένεκα τούτου ύπεχωρήσαμεν. Ε’ϊχομεν πάντοτε ύπ’ οψιν δτι είς 
ένα άγώνα γενικής άναδημιουργίας δέν είναι δυνατόν παρά νά παρουσιασθοΰν έμπόδια 
καί οτι τά έμπόδια αύτά θά έγίνοντο τόσον περισσότερα, όσον περισσότερον άποφα- 
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σιστική ήτο ή προς τά άνω πορεία μας. ' Η συναίσθησις τοΰ· καθήκοντος καί τό βάρος 
τής εύθύνης ύπήρξαν τά άκαταμάχητα όπλα, μέ τά όποια τό σχολεϊον έπεδίωξε τήν 
έκπλήρωσιν τοΰ προορισμοΰ του.

Καί τώρα σέ σας άγαπητά μου παιδιά, πού έγκαταλείπετε τό σχολεϊον θέλω νά 
άπευθύνω δυο λόγια. ’Αξίζετε άσφαλώς πολύ περισσότερα. 'Η ώρα όμως εϊναι 
ολίγη. ’Έχετε ύπ’ οψιν, δτι έντός ολίγου είσέρχεσθε είς μίαν πορείαν, ή όποια δέν 
εχει καθόλου άτομικόν χαρακτήρα. ’Έχει χαρακτήρα γενικόν καί δή έθνικόν κατά 
πρώτον λόγον καί κοινωνικόν κατά δεύτερον. "Ο,τι δέν άνήκει είς ένα, δέν δικαιοΰται 
νά τό ρυθμίζει κατά τήν ιδίαν βούλησιν. ’Οφείλει νά τό ρυθμίζη κατά τήν βούλησιν 
καί τά συμφέροντα τής όλότητος. ’Έχετε ύπ’ οψιν, δτι αί άπαιτήσεις τής όλότητος 
άπό σας εϊναι μεγάλαι. ’Από σάς θά στρατολογήσει ή κοινωνία διά τήν έπάνδρωσιν 
τών διαφόρων παραγωγικών έπάλξεών της, διά τήν πλήρωσιν τών διαφόρων λειτουρ
γιών της, διά τήν όργάνωσιν τών διαφόρων οικογενειακών στρατιών της. "Ολα θά 
γεμίσουν άπό σάς. Χωρίς σάς ή πατρίς καί ή κοινωνία δέν έχουν πτερά.

' Η άφοσίωσις είς τό καθήκον, ό φόβος τοΰ Θεοΰ καί ή ύγιής έθνική καί κοινωνική 
συνείδησις, ας εϊναι οί οδηγοί σας είς τό μέλλον. Μή λησμονήτε, δτι ό άνθρωπος 
ύπερέχει τοΰ ζώου κυρίως ώς προς τήν συναίσθησιν τοΰ καθήκοντος. Αύτή ή συναί- 
σθησις θά σάς καταστήση ικανάς νά γίνετε πιστωταί, οχι όφειλέται, τής κοινωνίας. 
Τοΰτο έχει τεραστίαν σημασίαν διά τήν άτομικήν σας εύτυχίαν. ' Η κοινωνία σέβεται 
καί έκτιμά τόν πιστωτήν, ούδέποτε τόν οφειλέτην. Διότι ό πιστωτής δεικνύει πνεΰμα 
άνώτερον καί αύτό τό άνώτερον πνεΰμα εϊναι ή δύναμις πού δημιουργεί τά μεγάλα 
εΡϊα, τα χρειάζεται η κοινωνία διά νά προοδεύση. Σεις έχετε δλα τά προσόντα 
διά νά έκπληρώσετε τάς ύποχρεώσεις σας είς τήν κοινωνίαν καί νά δύνασθε νά περι- 
πατήτε μέ τό μέτωπον ύψηλά.

'Ο φόβος τοΰ Θεοΰ ας σάς κρατή διαρκώς άναμμένην τήν λαμπάδα τής σοφίας. 
’Έχετε πάντοτε προ οφθαλμών τό εύαγγελικόν «"Εως τό φώς έχητε μεθ’ ήμών ούμή 
περιπατήσητε έν τή σκοτία». Σεις δέν έπιτρέπεται νά βαδίσετε είς τό σκότος ούδ’ έπί 
στιγμήν. ’Έχετε λάβει τόσα φώτα άπό τό σχολεϊον. Φώτα ψυχικά, φώτα ήθικά, φώτα 
πνευματικά. Κρατήστε μ ’ αύτά άναμμένην τήν λαμπάδα τοΰ βίου σας, ώς αί φρόνιμοι 
παρθένοι τοΰ εύαγγελίου. ’Έτσι θά φωτίσετε άπλέτως καί άσφαλώς ένα δρόμον 
δημιουργικής ζωής, θά γίνετε αί ϊδιαι δημιουργοί τής προσωπικής σας εύτυχίας καί 
έκείνης τών γύρω σας, βαδίζουσαι μέ σταθερότητα τόν άνηφορικόν δρόμον τής ζωής. 
Μή λησμονήσετε ποτέ, δτι ό δρόμος σας εϊναι στενός, άνηφορικός καί άπότομος, καί 
άναλογίζεσθε διαρκώς τί μπορεί νά συμβή έάν άφήσετε νά σβεσθή έστω καί προς 
στιγμήν ή λαμπάδα τής θεϊκής σοφίας!

Μή άφήσετε ποτέ νά άδυνατίση μέσα σας ή έθνική καί ή κοινωνική συνείδησις. 
Η πρώτη θά σάς κρατή δεμένας είς έν ένδοξον σύνολον, είς τό όποιον έχετε τό 

προνόμιον νά άνήκετε έκ γενετής, καί διά τό όποιον δύνασθε νά εϊσθε πάντοτε ύπερή- 
φαναι. 'Ο 'Ελληνισμός άνεκάλυψε τήν σοφίαν τών άνθρώπων καί έγένετο ή γέφυρα 
τής διαδοσεως τής σοφίας τοΰ Θεοΰ. Περιπλέον καθώρισε τούς αιωνίους νόμους τής 
κοινωνικής καί τής άτομικής ζωής. ' Η άνθρωπότης δλη πνευματικώς εϊναι κτήμα τοΰ 
Ελληνισμού. Σεϊς εχετε τον Ελληνισμόν κτήμα σας. Τήν ύπερηφάνειαν αύτήν διά 

τήν ' Ελλην. καταγωγήν σας κρατήσατε ύψηλά. Θά εϊναι διά σάς καί κόσμημα καί 
δπλον. ’Έχετε άνάγκην καί τών δύο.

Η ζωηροτης τής κοινωνικής συνειδήσεως θά σάς κρατήση άναμμένην τήν λαμπά
δαν τών κοινωνικών σας καθηκόντων. Μή λησμονήτε, δτι ή άτομική καί ή οίκογενεια-
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κή εύτυχία είναι τμήμα τής κοινωνικής εύτυχίας. Εύτυχεϊ ή κοινωνία; Εύτυχεϊ καί ή 
οικογένεια. Εύτυχεϊ ή οικογένεια; Εύτυχεϊ καί τό άτομον. ’Όχι όμως καί άντιστρό- 
φως, έκτος εάν τό άτομον χάση τήν άνωτέραν του ύπόστασιν, καί άπό οντος κοινωνι
κού καταστή ον άτομικόν, άπαρνούμενον κάθε άγώνα διά τήν πρόοδον καί τον πολιτι
σμόν.

’Αγαπητά μου παιδιά. Δέν έχουν τέλος αί ύποδείξεις καί αί νουθεσίαι. ’Ατε
λείωτοι είναι οι πειρασμοί του κόσμου καί άπειρα τά καθήκοντα πού σας περιμένουν. 
’Έχετε πάντοτε άνοικτά, άγρυπνα, τά μάτια τής ψυχής καί του νοΰ. Αύτά θά σάς 
δείχνουν τόν δρόμον του καθήκοντος καί θά σάς επισημαίνουν τές κακοτοπιές τής 
ζωής.

Μέ αύτά τά λίγα λόγια σάς κατευοδώνομεν ολοι είς τήν ζωήν καί μέ μίαν εύχήν 
νά εύτυχήσετε όπως σάς άξίζει. Αί θΰραι τοϋ σχολείου άνοίγουν διά νά φύγετε, άλλά 
δέν θά κλείσουν. Θά εϊναι πάντοτε άνοικτές, διά νά σάς δέχονται, μέ χαράν καί 
άγάπην, οσάκις τό χρειασθήτε.

Σ τ ό καλό.

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗ 8.7.64 
ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1963-64 

TH 8Η ΙΟΥΛΙΟΥ 1964

"Ας μάς έπιτραπή νά παρεκκλίνωμεν έφέτος άπό τήν καθιερωμένην γραμμήν 
καθ’ ήν ή ομιλία του Διευθυντοϋ έπί τή λήξει τών μαθημάτων τοϋ σχολ. έτους 
περιωρίζετο κυρίως είς άπολογισμόν τών σχολικών πεπραγμένων καί είς τάς μελλον- 
τικάς άνάγκας του σχολείου είς έμψυχον ύλικόν καί ύλικά μέσα.

’Απολογισμόν θά κάμωμεν καί είς τήν παρούσαν περίπτωσιν, άλλά θά είναι ένας 
άπολογισμός πνευματικός, ένας άπολογισμός σχολικού πνευματικού μόχθου, του 
όποιου τά λαμπρά άποτελέσματα εϊχομεν τήν εύκαιρίαν νά γνωρίσωμεν καλύτερον 
κατά τούς τελευταίους δύσκολους έξ μήνας. ’Από τόν άπολογισμόν αύτόν οί μέν 
διδάσκαλοι θά αισθανθούν τήν ίκανοποίησιν, δτι ό μόχθος των έφερε πλούσιους πνευ
ματικούς καρπούς, οί δέ νέοι καί νέες καί οί "Ελληνες γονείς θά αισθανθούν ύπερήφα- 
νοι, διότι τό σχολεϊον έφάνη άντάξιον τών προσδοκιών των καί έπλασεν άνθρώπους 
έναρέτους καί ικανούς νά άγωνίζωνται διά ύψηλά ιδανικά, νά άγωνίζωνται διά τήν 
Ελλάδα, τήν ’Ελευθερίαν καί τήν Δικαιοσύνην.

’Αποτελεί μόνιμον στοιχεϊον τής 'Ελληνικής Παιδείας, ή άντίληψις οτι όλοι οί 
άνθρωποι έπλάσθησαν ϊσοι έπί τής Γής, οτι όλοι έχουν τό δικαίωμα νά χαρούν τήν 
Ζωήν, τήν Δικαιοσύνην, τήν ’Ελευθερίαν καί νά άπολαύσουν τήν έν έλευθερία καί 
άρετή εύδαιμονίαν. ’Αποτελεί άκόμη άκλόνητον βάθρον τής Ελληνικής Παιδείας ή 
πεποίθησις, ότι ή Δικαιοσύνη, ή Άρετή καί ή Έλευθερία δέν εϊναι άγαθά τά όποια 
μόνα των θά προχωρήσουν διά νά συναντήσουν τόν άνθρωπο. Κατά τήν ' Ελληνικήν 
άντίληψιν τά ιδανικά καί άγαθά αύτά εϊναι κατόρθωμα καί κατάκτησις τού ίδιου τού 
άνθρώπου. Διά νά κατακτηθούν πρέπει ό άνθρωπος νά άγωνισθή καί νά μοχθήση, 
άφοΰ αίσθανθή πρώτον βαρύτατον μέσα του τό χρέος, άφού ζήσει ύπεύθυνα μέσα του 
τήν άγάπην καί τό πάθος διά τά ιδανικά αύτά.

"Ενα άλλο άκόμα σημαντικόν γνώρισμα τής Ελληνικής Παιδείας καί Ζωής 
εϊναι δτι τά ιδανικά δέν άφορούν είς τό άτομον μόνον, άλλά άφοροΰν κυρίως είς τήν 
εύδαιμονίαν τού συνόλου, άφοροΰν είς τό άγαθόν καί τήν εύδαιμονίαν τού "Εθνους, 
τής Πατρίδος, τού Άνθρώπου. 'Ο κάθε άνθρωπος πρέπει νά αισθάνεται εύδαίμων 
δχι έγωϊστικά καί άτομικά, άλλά δταν ζή εύτυχής μεταξύ άλλων εύτυχών καί χαρού
μενων άνθρώπων.

Άς μοΰ έπιτραπή νά άναφέρω τήν θαυμασίαν περικοπήν άπό τήν τελευταίαν 
δημηγορίαν τού Περικλέους, δπως τήν παραδίδει ό Θουκυδίδης. Λέγει ό μεγάλος 
πολιτικός:

"Οταν ή πόλις (το κράτος θά έλέγομεν σήμερον) ώς σύνολον εύτυχή δύναται νά 
ώφελήση περισσότερον τούς πολίτας, παρά δταν ό κάθε πολίτης χωριστά εύτυχεϊ, 
άλλά ώς σύνολο ή πόλις δυστυχεί. Έξ άλλου εύτυχής πολίτης, δταν καταστραφεϊ ή 
Πατρίς καί αύτός θά δυστυχήση μαζί της, έάν δέ αύτός δυστυχή μέσα είς εύτυχισμέ- 
νην Πατρίδα, δύναται εύκολώτερον νά καλυτερεύση τήν θέσιν του.

Άπό δσα άνωτέρω έχουν λεχθή καταφαίνεται δτι ή Ελληνική Παιδεία πολλά 
ζητά άπό τόν "Ελληνα καί προπάντων άπό τόν νέον ό όποιος θέλει νά φανή άντάξιος 
ένός μεγάλου παρελθόντος καί νά γίνη άληθινός πολίτης, "Ελληνας καί άνθρωπος. ' Η
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έμφυτος τάσις προς τον άτομισμόν πρέπει νά καταπολεμηθή καί νά αίσθανθή ό νέος 
οτι ζή διά τό σύνολον, νά πή δπως ή ’Ιφιγένεια είς τήν μητέραν της «πάσιν "Ελλησιν 
κοινόν με ετεκες» καί άκόμη, άφοϋ πιστεύση μέ πάθος είς τά ' Ελληνικά ιδανικά, νά 
έργασθή μέ μόχθον καί ιδρώτα καί νά εϊναι έτοιμος νά προσφέρη τόν έαυτόν του διά 
τήν πατρίδα καί τό έθνος του καί έν καιρω ειρήνης καί έν καιρω πολέμου. Καί έτσι μέ 
άναμμένην τήν σπίθα είς τήν ψυχήν καί είς τόν νουν νά έτοιμασθή διά έργα ειρηνικά 
καί δημιουργικά, άλλά καί διά ήρωϊσμούς καί θυσίας έστω καί αν αύτοί οί ήρωϊσμοί 
καί αί θυσίαι θά άπαιτουν αίμα καί πόνον. Πρέπει ό νέος νά προετοιμασθή ώστε 
ούδεμίαν προσφοράν καί ούδεμίαν θυσίαν διά τήν άρετήν καί τήν ’Ελευθερίαν νά 
θεωρή μεγάλην ή ύπερβολικήν.

’Ιδού τό ιδανικόν πρός τό όποιον θέλει τό σχολεϊον νά κατευθύνη τούς νέους. 
’Έργον δύσκολον καί βαρύτατον. ’Άθλημα του όποιου ή εύθύνη βαρύνει τούς Καθη- 
γητάς κατά πρώτον καί κύριον λόγον. 'Ο διδάσκαλος καί ό Καθηγητής πρέπει νά 
πλάσουν τόν τέλειον άνθρωπον καί νά άνάψουν είς τήν ψυχήν του τήν φλόγα τού 
ωραίου καί του ύψηλοΰ. Πρέπει νά κάμουν πάθος τήν άρετήν, δύναμιν τήν άξιοπρέ- 
πειαν καί κόσμημα τήν άνθρωπιά.

Έχομεν ήμεϊς οί διδάσκαλοι εύθύνην άπέναντι τού παρελθόντος, άπέναντι τού 
παρόντος καί άπέναντι τού μέλλοντος τού ’Έθνους. *Αν φανοΰμεν άνάξιοι δέν ύπάρ- 
χει κανείς πού θά μάς συγχωρήση. Εϊναι εΰκολον νά γεννήσει κανείς άνθρώπους, εϊναι 
δυσκολώτατον όμως νά τούς δημιουργήση τήν ψυχήν, νά τούς πλάση τό πνεύμα, νά 
τούς στρέψη τό πάθος πρός τό ώραϊον, τό άγαθόν καί τήν άλήθειαν.

Αύτό εϊναι έν όλίγοις τό μεγάλο, τό ύπέροχον έργον τού δασκάλου, ό όποιος 
παραλαμβάνει άμορφα πλάσματα καί τά δίδει στήν Πατρίδα μαχητάς ειρηνικούς ή 
μαχητάς πολέμου δταν ή Πατρίδα τό καλεϊ.

Οί άξιοι άνθρωποι κρίνονται είς τάς κρίσιμους, τάς δύσκολους στιγμάς.
"Εξη μήνες τώρα ό τόπος μας ζή διαρκώς κρίσιμους στιγμάς, δοκιμάζεται, 

άγωνιά, ύποφέρει.
Έφάνησαν άραγε οί Καθηγηταί, οί διδάσκαλοι, οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι, οί 

μαθηταί πού τώρα φοιτούν είς τά σχολεία καί οί νέοι πού μόλις άκόμη προ ολίγων 
έτών έκάθηντο είς τά μαθητικά θρανία, έφάνησαν άξιοι τής Πατρίδος καί ύψώθησαν 
είς τήν κορυφήν τού * Ελληνικού καί άνθρωπίνου χρέους;

* Η άπάντησίς μας, πιστεύω καί ή άπάντησις όλων, εϊναι «Μάλιστα». Οί διδά
σκαλοι έκράτησαν τά όπλα είς τάς χεϊρας, έφρούρησαν, άγρύπνησαν καί έπολέμησαν 
διά τήν άξιοπρέπειαν καί τήν τιμήν αύτού τού τόπου, άλλά δέν έγκατέλειψαν τό άλλο 
ιερόν των έργον, δέν άπεμακρύνθησαν άπό τά σχολεία καί τούς μαθητάς των καί 
έπετέλεσαν πλήρως τό καθήκον των χωρίς νά φείδωνται ούτε μόχθων άλλά ούτε καί 
αύτής τής ζωής των. Καί όσοι δέν ήδυνήθησαν νά κρατήσουν όπλα ήσαν έθνοφρουροί 
μέ τόν ίδικόν των τρόπον. ΤΗσαν φρουροί τών ψυχών, ήσαν φρουροί τών ιδανικών, 
ήσαν έμψυχωταί καί δημιουργοί πάθους καί άφοσιώσεως είς τήν Ελλάδα, τήν 
’Ελευθερίαν καί τήν άρετήν.

Οί καθηγηταί έσφράγισαν τήν δύναμιν τού λόγου μέ τό παράδειγμα καί τήν 
πράξιν. Τοιουτοτρόπως κατώρθωσαν νά κερδίσουν καλύτερα τάς ψυχάς τών μαθητών 
τού άλλου άπαραιτήτου παράγοντος είς τό έργον τής παιδείας.

Οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι έστάθησαν ύπεράξιοι τών περιστάσεων καί τών 
δυσχερειών. ' Η πνευματική καί ψυχική έπικοινωνία μεταξύ μαθητού καί διδασκάλου 
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εγινε πληρεστέρα καί ώριμωτέρα. Εϊχομεν παρακολουθήσει μέ ύπερηφάνειαν καί 
χαράν τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μας νά αίσθάνωνται καθημερινώς καί μεγαλυ- 
τέραν εύθύνην άπέναντι τής Πατρίδος καί νά ζητούν τρόπους νά συμβάλουν είς τόν 
κοινόν μας άγώνα. Εϊχομεν παρακολουθήσει τήν ώριμότητα, τήν σοβαρότητα καί τήν 
άποφασιστικότητα είς τά πρόσωπά των. Έθαυμάσαμεν τήν πίστιν καί τό θάρρος 
των.

' Ημεϊς ιδιαιτέρως οί Καθηγηταί αύτού τού σχολείου αίσθανόμεθα άκόμα περισ
σότερον ύπερήφανοι διότι άπό έξη μηνών τό σχολεϊον έλειτούργησεν κανονικώς παρά 
τάς έντελώς άντιξόους συνθήκας. Τό σχολεϊον εϊχεν έξ άρχής μετατραπή είς οχυρόν 
πρώτης γραμμής. Είς έλάχιστα μέτρα άπόστασιν εύρίσκοντο καί εύρίσκονται άκόμα 
τά δολοφονικά χέρια καί τά όπλα τών Τούρκων. Καί όμως είς τάς ψυχάς 1400 
μαθητριών ούδ’ έπί στιγμήν, μπορώ νά πώ, δέν έκρατήθη ό φόβος. Καί όταν άκόμη 
έσύρριζαν οί σφαίρες τά νέα αύτά παιδιά συνέχιζαν τά μαθήματά των. "Οταν τούς 
εϊχομεν άπαγορεύσει τά διαλείμματα καί τάς μετακινήσαμεν είς μικράς αίθούσας 
διδασκαλίας, όπου μόλις ήδύναντο νά κάθηνται, κανένα παράπονον δέν εϊχομεν άκού- 
σει. 'Τπήρξαν πάντοτε πρόθυμα νά βοηθήσουν είς οίανδήποτε άνάγκην, νά έκφορτώ- 
σουν καί νά μεταφέρουν τούβλα, άμμοσάκκους, τρόφιμα καί άλλα. Χαρακτηριστική 
καί συγκινητική άκόμη ύπήρξεν ή άλληλεγγύη τήν όποιαν έπέδειξαν πρός συμμαθη- 
τρίας των πατέρες τριών μαθητριών τού σχολείου εϊχον φονευθή κατά τό διάστημα 
τών τελευταίων γεγονότων. ’Αξιοθαύμαστος ύπήρξεν ή συμπάθεια καί ή συμπαρά- 
στασις πού επέδειξαν δλαι αί μαθήτριαι πρός τάς πονεμένας συμμαθητρίας των τούς 
παρέσχον προθύμως ύλικήν καί ήθικήν συμπαράστασιν.

Παρά τάς τόσας δυσκολίας δέν παρέλειπον νά εϊναι τακτικώταται είς τά μαθή
ματά των. ’Έτσι συνέβαλαν είς τήν ομαλήν διεξαγωγήν τής όλης σχολικής έργασίας, 
ή όποια έπετελέσθη τόσον κανονικώς όπως καί είς προηγούμενα ειρηνικά έτη. Εϊχαν 
άκόμη καιρόν νά πλέκουν μάλλινα διά τούς έθνοφρουρούς, νά παρακολουθήσουν σειράν 
μαθημάτων πρώτων βοηθειών, νά έπισκεφθούν φυλάκια καί νά άναλάβουν ή κάθε μία 
είς τό χωρίον ή τήν ενορίαν της άλλα έθνικά καθήκοντα.

Δι ολα αύτά καί πολλά άλλα οί Καθηγηταί τού σχολείου τούτου αισθανόμενα 
ύπερήφανοι καί δέν έχομεν παρά νά έπαινέσωμεν τάς μαθήτριας σήμερον έπισήμως 
ενώπιον τών εκπαιδευτικών άρχών τού τόπου καί τών Γονέων των. Πρέπει άκόμη νά 
επαινεσωμεν καί εύχαριστήσωμεν τούς γονείς, διότι ένεπιστεύθησαν είς ήμάς τά 
παιδια τους καί μέ καρτερικότητα έδέχθησαν νά φοιτούν αύτά είς ένα σχολεϊον, τό 
όποιον είχε μετατραπεϊ είς οχυρόν.

Κάτι παραμένει άκόμη διά νά συμπληρώσωμεν τόν άπολογισμόν μας. Μαθηταί 
απο δλην τήν Κύπρον μέ ύπερηφάνειαν έντύθησαν τήν στολήν τού έθνοφρουροΰ καί 
έπολέμησαν διά τήν ’Ελευθερίαν καί άξιοπρέπειαν αύτού τού τόπου. Δέν έκάμφθη- 
σαν απο κοπους καί δέν έδειλίασαν είς τούς κινδύνους. Άλλά καί αί μαθήτριαι δέν 
υστέρησαν είς προθυμίαν νά πολεμήσουν. Ένθυμούμεθα τάς μαθήτριας τών μεγάλων 
τάξεων ερευνούσαν, έρωτοΰσαν, έπεδίωκαν νά έκπαιδευθούν καί νά πολεμήσουν μέ 
δυσκολίαν έπείθοντο δτι ή στρατιωτική δράσις δέν εϊναι διά τάς μαθήτριας.

Σύντομος εϊναι ό απολογισμός τού πνευματικού έργου μας. "Ομως, πιστεύω, δτι 
έχει έξαχθή σαφής ή εξής διαπίστωσις: Καθηγηταί, Διδάσκαλοι, μαθηταί καί μαθή- 
τριαι, πλάθουν μέ πίστιν καί άρετήν τήν εύτυχίαν αύτού τού τόπου. Εργάζονται 
ευσυνείδητα καί ένσαρκώνουν τά ιδανικά τής ’Ελευθερίας, τής Δικαιοσύνης καί τής 
Ελλάδος. ’Αγωνίζονται νά πλάσουν καλύτερους άνθρώπους καί καλύτερους Έλλη
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νας. Δεν διστάζουν, δεν φοβούνται καί δέν ύποχωροΰν. Είς τον ώραϊον αύτόν δρόμον 
τους νομίζω, οτι είναι άξιοι θαυμασμού καί έμπιστοσύνης. "Ας τούς άγαπώμεν καί ας 
τούς έμπιστευώμεθα. Μέ τέτοιους έργάτας ιδανικών ή Κύπρος θά νικήση....

Καί τώρα θέλω νά σας άπευθύνω ιδιαιτέρως ολίγα λόγια, άγαπηταί μαθήτριαι, 
πού εντός ολίγου θά άποφοιτήσετε άπό τό σχολεϊον τούτο. Σας έπαινώ και σάς 
εύχαριστώ διά τήν βοήθειαν τήν όποιαν μού έχετε παράσχη είς ολας τάς δυσκολίας 
πού άντιμετώπισε κατά τούς τελευταίους έξ μήνας τό σχολεϊον. Με προθυμίαν και 
θάρρος άνελάβατε εύθύνας άπέναντι τών άλλων συμμαθητριών σας καί μέ χαραν 
άνελάβατε νά παράσχετε προστασίαν, έάν παρίστατο άνάγκη. Είναι χαρά μας διότι 
σάς άπολύομεν τόσον ωρίμους καί ίκανάς νά έπιφορτισθήτε εύθύνας.

’Επί έξη έτη σάς παρηκολουθήσαμεν μέ στοργήν καί άγάπην. Καί άπό έτους εις 
έτος έχαιρόμεθα περισσότερον, διότι σάς έβλέπαμεν νά ωριμάζετε και να γίνεστε 
ώλοκληρωμέναι προσωπικότητες. Οί Καθηγηταί σας δέν έφείσθησαν χρόνου και μό
χθου διά νά σάς βοηθήσουν νά πλάσετε τον Νούν, τήν θέλησιν καί τον συναισθηματι
κόν σας κόσμον. Διά τούτο σάς θεωρούμεν πνευματικά μας τέκνα καί σάς αγαπούμεν 
οσον καί οί γονεϊς τά παιδιά τους. Χαρά καί καύχημά μας θά είναι να σάς βλεπωμεν 
νά εύτυχήτε καί νά προοδεύετε είς τήν νέαν σας ζωήν. Έπεδιώξαμεν να σάς γαλουχη- 
σωμεν μέ άρετήν, άλήθειαν, Δικαιοσύνην καί ’Ελευθερίαν, νά σάς πλάσωμεν τελείους 
άνθρώπους καί τελείας 'Ελληνίδας. Σάς προσεφέραμεν δ,τι καλύτερον εϊχομεν άπό 
τό πνεύμα καί τήν ψυχήν μας.

Άναμένομεν άπό σάς νά φανήτε άντάξιαι τών προσδοκιών μας καί τής άγάπης 
μας. Άγωνισθήτε μέ αισιοδοξίαν, πίστιν καί καρτερίαν είς τον στίβον τής ζωής. 
Δυσκολίας καί σκοπέλους θά συναντήσετε πολλούς. Μή δειλιάσετε καί μή καμφθήτε. 
Καί αν πέσετε σηκωθήτε πάλιν καί συνεχίστε τον άγώνα. ’ Αναλάβετε πάντοτε αγώ
νες ώραίους καί εύγενικούς διά τήν ' Ελλάδα καί τον άνθρωπον, διά τήν Ελευθερίαν 
καί τήν Δικαιοσύνην. Τούς άγώνας σας νά χαρακτηρίζη άξιοπρέπεια, τιμιότης καί 
άρετή. ’Έχετε κατά νούν, δτι είς τήν ζωήν δέν έχουν άξίαν ούτε τά πλούτη, ούτε 
οίαδήποτε ύλικά άγαθά. "Υψιστος σκοπός τής ζωής σας ας είναι νά γίνετε πραγματι
κοί άνθρωποι, τίμιοι, ένάρετοι, ειλικρινείς, εργατικοί καί άκέραιοι. ' Οποιοιδήποτε 
άλλοι σκοποί πλανούν καί ταλαιπωρούν τήν ψυχήν, φέρουν πόνον, δυστυχίαν καί μάς 
ύποβιβάζουν. Άγωνισθήτε εναντίον τού έαυτοΰ σας διά νά μή σάς παρασύρη είς έργα 
καί λόγους διά τά όποια υστέρα θά έντραπήτε. ’Έχετε οδηγόν σας τόν Θεόν καί τήν 
συνείδησίν σας, ή όποια πάντοτε πρέπει νά είναι παρούσα διά νά σάς έλέγξη.

Σάς ομιλώ καί σάς άπευθύνω τούς λόγους τούτους διότι τό αισθάνομαι ώς 
άνάγκην. Σάς ομιλώ μέ τό δικαίωμα πού μού παρέχει ή πεϊρα τής ζωής καί ή μεγαλυ- 
τέρα μου ώριμότης. Σάς ομιλώ μέ τό δικαίωμα τού άνθρώπου πού προσέφερε κόπους 
καί θέλει νά άντικρύση μέσα είς τήν κοινωνίαν λαμπρούς τούς καρπούς. Σάς ομιλώ μέ 
δσην άγάπην έχει ή καρδιά τής μητέρας.

’Ακολουθήστε πιστά τά διδάγματά σας καί τά ιδανικά πού έχομεν προβάλει 
μπροστά είς τά μάτια τής ψυχής σας· τότε χωρίς άμφιβολίανκαί σεις θά γίνετε 
εύτυχεϊς καί τούς γύρω σας θά κάμετε χαρούμενους καί εύτυχισμένους. Ποιά άλλη 
μεγαλύτερη ίκανοποίησις άπό αύτήν ύπάρχει άραγε διά τόν άνθρωπον;

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 

1964-65

Τά προβλήματα τών νέων, τό σχολεϊον, ή οικογένεια καί ή Πολιτεία

Τό έργον τού σχολείου Μέσης Παιδείας παρουσιάζεται τά τελευταία χρόνια 
ιδιαιτέρως δυσχερές είς τήν Κύπρον. Τά προβλήματα τής Παιδείας είναι πολλά καί 
διαρκώς αύξάνονται χωρίς έν τω μεταξύ νά έχουν λυθή τά προγενέστερα. Οί λόγοι 
είναι πολλοί καί μερικούς άπό αύτούς θά έκθέσωμεν άμέσως κατωτέρω.

'Η Κύπρος άπό τού τέλους τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου έχει ύποστή τε
λείαν μεταμόρφωσιν. Μετέβη είς συντομώτατον χρονικόν διάστημα άπό τήν άγροτι- 
κήν είς τήν άστικήν οικονομίαν καί ή σύνθεσις τού πληθυσμού έχει τελείως διαφορο- 
ποιηθή, ώστε νά παρουσιάζεται ιδιαιτέρως ηύξημένος ό άστικός πληθυσμός· καί έκεϊ 
όπου ύπάρχει ό άγροτικός πληθυσμός παρουσιάζεται μία ίσχυροτάτη τάσις άστικο- 
ποιήσεως.

’Έχει έπίσης είσρεύσει πλούτος κατά τά τελευταία ε’ίκοσι έτη μέ ρυθμόν ταχύ- 
τατον, πού έχει άλλάξει έντελώς τάς άπαιτήσεις καί τάς άνάγκας ενός μεγάλου 
μέρους τού πληθυσμού.

’Έχει έπί πλέον εισβάλει άκάθεκτος ό Εύρωπαϊκός τρόπος ζωής καί έχει κατα
κτήσει τό μεγαλύτερον, άν οχι τό σύνολον, τού πληθυσμού τής Κύπρου. Ταυτοχρόνως 
έχουν εισβάλει τά παντοειδή ύλικά άγαθά πού έχουν έπηρεάσει είς άφάνταστα μεγά- 
λον βαθμόν τήν ζωήν καί τάς άντιλήψεις τού πληθυσμού.

Πρέπει άκόμα νά παρατηρηθή οτι ή δεκαετία 1955-1965 είναι περίοδος πολιτι
κής άναταραχής, σκληρών εθνικών άγώνων, στρατιωτικών γεγονότων καί άβεβαιό- 
τητος.

Είς άύτά πρέπει νά προστεθή οτι ό Κύπριος είναι φύσει συντηρητικός καί λόγω 
τού έθνικοΰ άγώνος είχε κάθε λόγον νά στραφή πρός τήν παράδοσιν, τάς έθνικάς καί 
κοινωνικάς του άξίας διά νά δυνηθή νά αύτοσυντηρηθή άφ ’ ένός, καί νά έπιτύχη τούς 
έθνικούς του σκοπούς άφ’ έτέρου.

Μέσα είς αύτόν τον κόσμον τής κοινωνικοοικονομικής άλλαγής, μέσα είς αύτόν 
τόν κόσμον πού διαρκώς μεταμορφώνεται καί άναζητεϊ, έχουν γεννηθή καί μεγαλώ
νουν οί έφηβοι τούς όποιους έκπαιδεύει τώρα τό σχολεϊον. ’Εκείνος ό όποιος έχει τήν 
ικανότητα καί τήν ύπομονήν νά κοιτάξη μέσα είς τήν ψυχήν τών σημερινών νέων, θά 
αντιληφθή εύκολα τά τεράστια προβλήματα πού περικλείονται είς αύτήν, τήν έπιφα- 
νειακώς ήρεμον ψυχήν. Περισσότερον όμως παντός άλλου είναι είς θέσιν νά κατανοή
σουν τό μέγεθος τού προβλήματος οί Καθηγηταί, οί όποιοι καί τήν πεϊραν διαθέτουν 
καί είς διαρκή έπαφήν μέ έκατοντάδες νέων εύρίσκονται.

Αι συνθήκαι αύταί καθιστούν δυσχερές τό έργον τού σχολείου καί δημιουργούν 
τεράστια προβλήματα ψυχολογικής καί κοινωνικής προσαρμογής τών νέων. Τό πρό
βλημα δέν είναι άπλούν όπως συνήθως νομίζεται άπό πολλούς. ' Η ψυχή τών νέων 
σήμερα δέν είναι άπλή καί άφελής, όπως συνέβαινε τά παλαιότερα χρόνια όπου μέσα 
εις τα πλαίσια μιάς κλειστής κοινωνίας ό έφηβος ευρισκε εύκόλως τόν δρόμον του. 
Σήμερα ό νέος δέχεται άπειρίαν εξωτερικών ερεθισμών καί προκλήσεων καί έχει 
πολλούς δρόμους νά έκλέξη. ' Η ψυχή του είναι πολύπλοκη καί δυσερεύνητη. Έσωτε- 
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ρικοί καί έξωτερικοί παράγοντες του δημιουργούν μίαν άτμόσφαιραν συγκρούσεων 
καί άντιφάσεων μέσα άπδ τάς οποίας μέ οδύνην καί σκληρόν άγώνα πρεπει να άνευρη 
τον δρόμον του. Τά ψυχικά προβλήματα δέν λύονται άπό τήν οικονομικήν άνεσιν καί 
τήν άφθονίαν τών ύλικών άγαθών άντιθέτως τά ύλικά άγαθά καί ή εύμάρεια συνήθως 
περιπλέκουν τά προβλήματα καί καθιστούν δυσκολωτέραν τήν προσαρμογήν τών 
νέων.

Τό πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαιτέρως δύσκολον διά τάς νέας. Θέλουν νά έξευ- 
ρωπαϊσθούν άφ’ ένός, άλλά καί τάς καθιερωμένας άξίας τής οικογένειας καί του 
έθνους νά σεβασθοΰν. Θέλουν νά χειραφετηθούν, νά αισθανθούν έλευθερίαν, άλλά 
άντιλαμβάνονται οτι έξαρτώνται άπό τήν οικογένειαν καί τήν καθιερωμενην ηθικην. 
’Άλλαι θέλουν νά έπιβληθούν είς τήν κοινωνίαν, άλλά άντιλαμβάνονται δτι δέν έχουν 
τάς άναγκαίας προϋποθέσεις. Τό σχολεϊον τάς κατευθύνει προς ένα υπευθυνον βιον 
άλλά πολλοί παράγοντες τάς προκαλοΰν προς τήν άνευθυνότητα.

Ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας καί λαμβανομένου ύπ’ οψιν δτι ό έφηβος υφισταται 
μίαν οργανικήν καί ψυχολογικήν έπανάστασιν, ό κάθε νέος καί η κάθε νεα ευρισκονται 
είς μίαν διαρκή άναστάτωσιν καί άντιμετωπίζουν άμέτρητα προβλήματα. Αυτή η 
άναστάτωσις παρουσιάζεται είτε ώς έσωτερική σύγκρουσις, είτε ως συγκρουσις τού 
νέου προς τήν οικογένειαν, προς τό σχολεϊον, πρός τούς μεγαλύτερους του, είτε ως 
σύγκρουσις πρός τούς θεσμούς καί τάς άξίας τής ζωής.

’Έχομεν έν συντομία διαγράψει τάς συνθήκας καί τά προβλήματα πού έχει νά 
άντιμετωπίση τό σχολεϊον είς τήν έκτέλεσιν τού έργου του. Σάς διαβεβαιώ Κυρίαι 
καί Κύριοι, δτι τό έργον αύτό είναι δυσχερέστατον καί μόνον ή άγάπη, ή κατανόησις, 
ή άφοσίωσις καί ή σκληρά έργασία τών Καθηγητών καθιστούν δυνατήν τήν άντιμε- 
τώπισίν του.

"Ομως δέν άρκεϊ ή προσφορά τών Καθηγητών καί τού σχολείου διά νά άντιμε- 
τωπισθούν καί νά λυθούν τά προβλήματα. Έξ ϊσου βαρύ είναι τό καθήκον τών άλλων 
δύο παραγόντων τής παιδείας: τής Πολιτείας καί τών Γονέων.

Τό σχολεϊον άνευ τής συμπαραστάσεως τής Οικογένειας καί τής Πολιτείας 
αισθάνεται δτι ματαιοπονεί καί δτι αί προσπάθειαί του παραμένουν άτελέσφοροι.

Δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη δημιουργία δταν ένας ή πολλοί παράγοντες έξ 
άγνοιας, άμελείας ή άδιαφορίας άντιστρατεύωνται τάς προσπάθειας τών άλλων. Εί
ναι διά τούτο άναγκαϊον, όπως Σχολεϊον, Οικογένεια καί Πολιτεία συνεργασθοΰν 
άρμονικώς πρός κοινάς κατευθύνσεις, διά νά καταστή δυνατή ή καθοδήγησις τών 
νέων, ή λύσις τών προβλημάτων των καί ή διαμόρφωσις τελείων κατά τό δυνατόν 
' Ελλήνων καί άνθρώπων.

Ή Πολιτεία έπραξε πολλά βεβαίως διά τήν Παιδείαν άλλά έχει καί πλεϊστα 
δσα νά έπιτελέση. Πρέπει νά μάς βοηθήση νά προσανατολισθώμεν πρός ώρισμένον 
έκπαιδευτικόν σύστημα τό όποιον νά είναι έτσι διαφοροποιημένον, ώστε ή παιδεία 
νά καθίσταται προσιτή είς πάντας. Δέν δύναται ή έκκρεμότης νά συνεχισθή χωρίς 
κακάς συνέπειας διά τό έργον τού σχολείου. ' Ωρολόγια καί άναλυτικά προγράμματα 
πρέπει νά άναθεωρηθοΰν διά νά καταστή τό έργον τού σχολείου εύχερέστερον καί νά 
καλύψη ούσιώδεις τομείς τής πνευματικής καί ψυχικής καλλιέργειας τού νέου.

Είς διδασκάλους καί καθηγητάς δέον όπως παρασχεθή ή εύκαιρία πληρεστέρου 

παιδαγωγικού καί έπιστημονικοΰ καταρτισμού, διά νά δυνηθοΰν ούτοι νά άνταποκρι- 
θοΰν έπαρκέστερον είς τά καθήκοντά των καί τάς άνάγκας τού σχολείου. Οί περισσό
τεροι Καθηγηταί διορίζονται χωρίς καμμίαν ειδικήν προπαρασκευήν διά τόν 'τομέα, 
είς τόν όποιον θά έργασθούν διότι τά Πανεπιστήμια παρέχουν άκαδημαϊκήν μόρφωσιν 
καί δέν προετοιμάζουν έπαρκώς τούς άποφοίτους των διά τό έργον τού σχολείου. 
’Έτσι ό καθηγητής ύποχρεώνεται νά αύτοσχεδιάζη πολλάκις, ή νά μιμήται παλαιούς 
καθηγητάς του. Εκείνο τό όποιον άλλοτε έπιστεύετο, δτι δηλαδή ό Διευθυντής ένός 
σχολείου ήδύνατο νά δώση τήν έκπαιδευτικήν κατεύθυνσιν είς ζητήματα ύλης καί 
μεθόδου, δέν μπορεϊ πλέον νά άληθεύη.

Πρεπει να ληφθούν μέτρα, ώστε ό διδάσκαλος νά έχη είς τήν διάθεσίν του τά 
μέσα καί νά έξοικειούται ταχέως μέ τάς διδακτικάς μεθόδους.

"Ενα άλλο πρόβλημα τού διδασκάλου τό όποιον πρέπει συντόμως νά εύρη τήν 
λύσιν του, πρός όφελος τής παιδείας είναι τό τού φόρτου έργασίας. 28 μέχρι 30 ώραι 
έβδομαδιαίως διδασκαλίας προϋποθέτουν άλλας τριάκοντα ώρας έργασίας κατ ’ οίκον. 
Μέ εξήκοντα ώρας εβδομαδιαίας έργασίας δέν είναι δυνατόν νά διατηρήση ό διδάσκα
λος άκμαίας τάς δυνάμεις του καί νά έχη τήν ιδίαν πάντοτε διάθεσίν πρός έργασίαν, 
διότι συντρίβεται κάτω άπό τό βάρος τών ύποχρεώσεων καί συντόμως άποκάμνει.

Ενα άλλο γενικωτερον θέμα τό όποιον έπιβάλλεται νά άντιμετωπίση ή Πολι
τεία μέ σθένος καί εύρύτητα πνεύματος είναι τό τής θεσπίσεως ομοιομόρφων Νόμων 
καί Κανονισμών άφορώντων είς τήν εύρυθμον λειτουργίαν καί πειθαρχίαν τού σχολεί
ου. Δέν είναι δυνατόν τό θέμα αύτό νά παραμένη έκκρεμές έπί μακρότερον χρόνον.

Τά προβλήματα τών νέων δέον όπως τύχουν έπισταμένης καί ύπευθύνου μελέτης 
άπό μέρους τής Πολιτείας. Υπάρχει καί παραμένει άλυτον τό πρόβλημα τής ψυχα
γωγίας τών μαθητών. Πρέπει καί τούτο νά άντιμετωπισθή μέ τήν δέουσαν προσοχήν, 
άλλως θα αφεθούν οι νέοι εις τούς διαφόρους έπιβλαβεϊς καί φθοροποιούς τρόπους 
ψυχαγωγίας.

'Ο ρόλος τών γονέων είς τό έργον τής έκπαιδεύσεως είναι σπουδαιότατος. Δυ
στυχώς ως επι το πλεϊστον δέν παρουσιάζεται καί τόσον έποικοδομητικός. Επικρα
τεί μεταξύ πολλών γονέων έσφαλμένη άντίληψις καί διά τό έργον τού σχολείου καί 
διά τήν σημασίαν τής έκπαιδεύσεως. Βεβαίως ύπάρχει ή έξήγησις. ' Η ύπερβολική 
αγαπη και τρυφεροτης καμνει πολλούς γονεϊς νά μή άντιλαμβάνωνται τί είναι έκεϊνο 
που συμβάλλει είς τήν πρόοδον καί τήν άληθή ψυχοπνευματικήν καλλιέργειαν τών 
τέκνων των. Το σχολεϊον επεδιωξε καί έπιδιώκει μέσω διαλέξεων, έπαφών καθηγη
τών και γονέων καί άλλων μέσων νά προσελκύση ένα εύρύτερον ένδιαφέρον τής οικο
γένειας διά τό πρόβλημα τής άγωγής. Δυστυχώς τά άποτελέσματα αύτής τής προ
σπάθειας δεν είναι ικανοποιητικά. Τό ένδιαφέρον πολλών γονέων έκδηλούται μόνον, 
όταν πρόκειται νά έπιδοθούν δελτία προόδου, άλλά καί αύτό τό ένδιαφέρον πολλάκις 
άπουσιάζει έντελώς.

Εχουν υποχρεωσιν οί γονεϊς νά πλησιάσουν τό σχολεϊον καί νά συνεργασθοΰν 
μαζί του εις το δύσκολον έργον του. Τό ένδιαφέρον των πρέπει νά γίνη εύρύτερον άπό 
την ανησυχίαν δια τούς βαθμούς τών Ελληνικών ή τών Μαθηματικών. Τά παιδιά 
όπως έτονισθη είς τήν άρχήν, έχουν πλήθος προβλημάτων ψυχικών καί κοινωνικής 
προσαρμογής καί αύτό πρέπει νά προσέξουν οί γονεϊς καί είς αύτό βασικώς πρέπει νά 
συνεργασθοΰν με το σχολεϊον. ’Έργον τής παιδείας είναι νά άναπτύξη τά κοινωνικά 
συναισθήματα τών νέων καί νά τούς έντάξη είς μίαν κοινωνίαν όπου σαφώς νά άνα- 
γνωριζουν και να εκτελοΰν τά καθήκοντά των άφ’ ένός καί νά διεκδικοΰν τά δικαιώ- 
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ματά των άφ’ έτέρου. Άπό μέρους όμως πολλών γονέων έπιδεικνύεται δυστυχώς 
έκουσίως ή άκουσίως τάσις προς καλλιέργειαν τοϋ άτομισμοϋ και τών εγωιστικών 
διαθέσεων είς τά παιδιά των. Τοΰτο είναι ένα άπο τά μεγαλύτερα σφάλματα, έχει 
δυσμενή άντίκτυπον είς τό έργον του σχολείου καί προετοιμάζει μίαν κοινωνίαν 
έγωκεντρικών άτόμων, όπου ή συνεργασία, ή άλληλεγγύη καί ό άμοιβαϊος σεβασμός 
δεν θά έχουν τήν θέσιν των.

Πρέπει διά άλλην μίαν φοράν νά τονισθή σαφώς και απεριφραστως οτι σκοπος 
τοϋ σχολείου δεν είναι απλώς νά μεταδώση γνώσεις. Τούτο είναι ένας εκ τών σκοπών, 
ό όλιγώτερον ίσως σημαντικός τομεύς δραστηριότητας τού σχολείου. Κύριον όμως 
έργον του είναι νά πλάση άνθρώπους δικαίους καί έναρέτους, άληθινάς καί άρτιας 
προσωπικότητας, πού νά ύπερηφανεύωνται διά τό ήθος ζωής καί τήν άρετήν των.

Είς αύτό το δύσκολον έργον καλοΰμεν τούς γονείς νά πλησιάσουν τό σχολεϊον με 
έμπιστοσύνην, νά διαθέσουν ολίγον άπό τόν χρόνον των καί νά άντικρύσουν τό θέμα 
άπό κοινού μέ τό σχολεϊον μέ όλην τήν άπαιτουμένην σοβαρότητα καί συναίσθησιν 
εύθύνης.

Εις αύτό τό σχολεϊον λειτουργεί ήδη άπό τετραετίας ό θεσμός τών συμβουλών 
ομάδων. Σκοπός τού θεσμού είναι νά πλησιάση ό διδάσκαλος τήν ψυχήν τής νέας, να 
άνεύρη τά προβλήματα καί τάς ψυχικάς συγκρούσεις καί νά συμβάλη είς τήν έπίλυσιν 
των. Έάν οί γονεϊς δείξουν τήν άπαιτουμένην κατανόησιν, άντικρύσουν τά άληθινά 
προβλήματα τών τέκνων των καί συνεργασθούν μέ το σχολεϊον, ό θεσμός πολλά θά 
άποδώση καί πολλά προβλήματα δύσκολα καί ένίοτε άκατανόητα διά τούς γονεϊς, θά 
έπιλυθούν.

’Οφείλουν οί γονεϊς νά άντιμετωπίσουν τάς εύθύνας των καί νά κατανοήσουν ότι 
ή κοινωνία τού μέλλοντος έξαρτάται άπολύτως άπό τό ποιόν τών άνθρώπων τους 
όποιους ήμεϊς σήμερον άπό κοινού έκπαιδεύομεν. Έάν πρέπει όντως ή κοινωνία τού 
μέλλοντος νά διέπεται άπό τάς άρχάς τού άνθρωπισμοΰ, τήν Δικαιοσύνην και την 
’Ελευθερίαν καί έάν πρέπει νά προετοιμάσωμεν ένα εύτυχέστερον μέλλον διά τούς 
μεταγενεστέρους, όφείλομεν νά έργασθώμεν διά νά πλάσωμεν άνθρώπους υπευθυ- 
νους, σεμνούς καί έργατικούς, άπολυτρωμένους άπό συμπλέγματα καί άντικοινωνι- 
κάς τάσεις, νά πλάσωμεν άκόμη ήθος καί προσωπικότητας έλευθέρας, τών όποιων ή 
άρετή θά πηγάζη άπό βαθεϊαν συναίσθησιν τού χρέους τού "Ελληνος καί τού άνθρώ- 
που.

’Έχω έκθέσει έν συντομία τά σπουδαιότερα πού έχει νά άντιμετωπίση τό σχο
λεϊον. Θέλω νά έλπίζω πώς ή Πολιτεία θά τά προσέξη καί θά λάβη τά μέτρα της καί 
ή οικογένεια θά άναλάβη μέ κατανόησιν τάς εύθύνας της....

Μετά τήν σύντομον αύτήν έκθεσιν τών γενικών προβλημάτων τά όποια άντιμε- 
τωπίζει ή ' Ελληνική Παιδεία έν Κύπρω θά έκθέσωμεν τά πεπραγμένα τού λήγοντος 
σχολικού έτους.

Είς τό σχολεϊον ένεγράφησαν 1277 μαθήτριαι, έκ τών όποιων άπεχώρησαν διά 
διαφόρους λόγους κατά τήν διάρκειαν τού σχολικού έτους 27 μαθήτριαι. Αί μαθήτριαι 
κατενεμήθησαν είς 6 τάξεις καί 30 έν δλω τμήματα. Είς τάς γραπτάς καί άπολυτηρί- 
ους έξετάσεις προσήλθον 1250 μαθήτριαι. Έκ τούτων 1038 μαθήτριαι, ήτοι 83% 
προήχθησαν ή άπελύθησαν. 88 μαθήτριαι, ήτοι 7% ύπεχρεώθησαν νά έπαναλάβουν τα 
μαθήματα τής αύτής τάξεως καί 124, ήτοι 10% παρεπέμφθησαν είς άνεξέτασιν κατά 
μήνα Σεπτέμβριον.

Τά μαθήματα έδιδάχθησαν συμφώνως πρός τό άναλυτικόν πρόγραμμα είς 184 
εργασίμους ήμέρας καί έκαλύφθη ή ύπό τού άναλυτικού προγράμματος προβλεπομένη 
υλη.

Ή φοίτησις τών μαθητριών ύπήρξε κανονική, ή δέ συμπεριφορά των έντός καί 
έκτος τού σχολείου λίαν ικανοποιητική. 'Η σημειωθεϊσα πρόοδος είναι γενικώς ικα
νοποιητική.

Αί μαθήτριαι έβοηθήθησαν ποικιλοτρόπως ώς άκολούθως:
1. ' Η Ε.Κ.Σ.Κ. προσέφερεν είς 317 μαθήτριας ύποτροφίας όλικάς 

ή μερικάς άνερχομένας είς τό ποσόν τών ........................................ 3333.930
2. 'Η Σχολική ’Εφορεία έβοήθησε 128 μαθήτριας διά ποσού ............. 725.000
3. 'Η 'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου είς τέκνα ιερέων καί ύπαλλήλων της 

τό ποσό τών ...................................................................................... 316.000
4. ' Ο Σύνδεσμος Μητέρων διά τήν συνήθη κατ ’ έτος ύποτροφίαν είς 

μαθήτριαν τής Στ' τάξεως, διά δίδακτρα άπορων μαθητριών, δι’ 
έπένδυσιν, ύπόδησιν καί άλλας άνάγκας ποσόν έκ ......................... 450.000

5. ' Ο ' Ιερός Ναός Παλουριωτίσσης προσέφερεν είς 27 μαθήτριας ..... 211.000
6. Τό Ταμεϊον Παγίων Πόρων Παγκ. Γυμνασίου .................................. 30.000
7. Έκ τού κληροδοτήματος Τυρίμου ............................................ 26.000
8. » » » Ν. Χρυσαφίνη .......................... 15.000
9. Καφεκοπτείαν Γ. Χαραλάμπους ......................................................... 10.000

10. Ο.Χ.Ε.Ν. Λευκωσίας .......................................................................... 5.000
11. ΕΛ.ΔΥ.Κ.............................................................................................. 5.000

’ Εσυνεχίσθησαν καί έφέτος αί έξής ύποτροφίαι:
1. 'Υποτροφία Κλ. Χριστοφίδη είς μνήμην τής θυγατρός του Λέλλας ... 30.000
2. 'Υποτροφία Σωματείου Έλλην. Κυριών «Ένωσις» ....................... 18.000
3. ' Υποτροφία Σωτηράκη Χριστοφίδη ................................................... 10.000

Προσεφεραν επίσης ύποτροφίας καί κατά τό παρόν σχολ. έτος άνταποκρινόμενοι 
είς έκκλησίν μας οί έξής συμπολϊται:

1. Εταιρεία Π.Μ. Τσεριώτη .................................................................... 30.000
2. Παναγ. Μεγάλεμος .............................................................................. 26.000
3. Δ. Δημητρίου ....................................................................................... 22.000
4. Β. Δημητρίου ....................................................................................... 30.000
5. Ο Καθηγητικός Σύλλογος τού σχολείου μας προσέφερε δύο ύποτροφίας

έξ ών τήν μίαν είς μνήμην Θ. Σοφοκλέους 
άνερχομένας είς τό ποσόν τών .............................................................. 60.000

Η Εταιρεία « Απόλλων» προσέφερε ρουχισμόν πρός τάς άπορους μαθήτριας 
κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων άξίας ................................................ 30.000

Η "Ενωσις Κυριών προσέφερε τό γάλα διά τό πρόγευμα 165 μαθητριών καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τού σχολικού έτους καί ή Σχολική ’Εφορεία προσέφερε γεύμα είς 
80 άπορους μαθήτριας τού σχολείου.

Πολλοί άλλοι προσέφεραν ποικιλοτρόπως ύπέρ εισιτηρίων, έπενδύσεως, προγεύ
ματος καί άλλων άναγκών τού σχολείου. Πάντας τούς άνωτέρω εύγενεϊς δωρητάς καί 
ευεργέτας τού σχολείου θερμώς εύχαριστούμεν.

Τήν Σεβαστήν Σχολικήν Εφορείαν, ή όποια παρά τάς δυσχερείς οίκονομικάς 
συνθήκας έπεφορτίσθη τής εύθύνης καί τής βαρείας οικονομικής δαπάνης διά τήν
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έπιδιόρθωσιν τής στέγης καί τήν άντικατάστασιν τών ύελοπινάκων καί εγώ καί άπό 
μέρους τών γονέων θερμώς εύχαριστώ.

"Εν έκ τών σπουδαιοτέρων γεγονότων τής έφετεινής σχολικής μας ζωής ύπήρξεν 
ή τέλεσις τών έγκαινίων του ναοϋ τής Παναγίας τής Εύαγγελιστρίας τής Τήνου ύπό 
τής Α. Μακαριότητας του ’Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας κ.κ. Μακαρίου Γ Πρός τούς εύσεβεϊς δωρητάς τον ιατρόν καί τήν Καν Ίωάν- 
νου Σπυριδάκι, οί όποιοι συνέλαβον τήν εύγενή φιλοδοξίαν νά προικήσουν τό σχολεϊον 
διά ναοϋ έκφράζομεν καί πάλιν τήν εύγνωμοσύνην καί τάς θερμάς εύχαριστίας τοΰ 
σχολείου.

’Επίσης τον Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον καί τούς κ.κ. Θρασύβουλον Τρύ- 
φωνα, Δρα Κωνσταντίνον Σπυριδάκιν καί τήν σύζυγον αύτοΰ, τήν οικογένειαν Λέλλου 
Τσεριώτη, τήν Καν Λουλλοΰ Συμεωνίδου, τον κ. Κύπρον Μαροϋχον, τον Σύνδεσμον 
Μητέρων, τό Συμβούλιον Γονέων καί τόσους άλλους εύγενεϊς δωρητάς διά τον έξο- 
πλισμόν τής έκκλησίας τό σχολεϊον θερμώς εύχαριστεϊ.

’Ήδη ή εκκλησία έχει περιουσίαν έκ £600.— περίπου έκ δωρεών προερχομένων 
ως έξής: £
1. Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος ..................................................................100.000
2. Θρασύβουλος Τρύφωνας .............................................................................  200.000
3. Οικογένεια Άχιλλέως Γκίνη .................................................................... 100.000
4. Γεωργίου Χρυσαφίνη ................................................................................... 50.000
5. Μιχαλάκη Κυθραιώτη ...................................................................................  50.000
6. Είσφοραί διαφόρων Πιστών ..................................................   72.000

Κατά τό λήξαν σχολικόν έτος όργανώθη καλύτερον καί ένεπλουτίσθη ή Βιβλιοθή
κη του σχολείου, άπό τήν όποιαν αί μαθήτριαι έδανείσθησαν μεγάλον άριθμόν βιβλί
ων. Ή Βιβλιοθήκη άριθμεϊ σήμερον 4.746 τόμους.

Ένεπλουτίσθησαν έπίσης αΐ κατά τμήματα βιβλιοθήκαι, άπό τάς όποιας έκά- 
στη μαθήτρια έδανείσθη καί άνέγνωσε κατά μέσον ορον 4-5 βιβλία.

Έξεδόθησαν έπίσης δύο τεύχη του περιοδικού «Μαθητικοί ’Αντίλαλοι», είς τά 
όποια ύπάρχει πολλή καί πρωτότυπος έργασία τών μαθητριών. ' Η έκδοσις τοΰ περι
οδικού άπεδείχθη χρησιμωτάτη διότι καλλιεργεί τήν αύτενέργειαν καί συνηθίζει τάς 
μαθήτριας είς τήν δημιουργικήν εργασίαν. Εύμενέστατα σχόλια έξεφράσθησαν διά τό 
περιοδικόν άπό πολλούς παράγοντας τής Κύπρου καί τής ' Ελλάδος.

'Ετοιμάζεται έπίσης καί θά κυκλοφορήση έντός τών ήμερών ήέπετηρίς τοϋ 
σχολικού έτους 1963-1964.

Μία έκ τών έφετεινών έκδηλώσεων τοΰ σχολείου ύπήρξε καί ή άπό σκηνής 
διδασκαλία τοϋ έργου τοΰ Κωστή Παλαμά « ' Η Τρισεύγενη». Τήν εύθύνην προθύμως 
είχον άναλάβει οί καθηγηταί τοΰ σχολείου κ. I. Κατσούρης καί Κα Άνδρεανή Ήλιο- 
φώτου, τούς όποιους έπίσης εύχαριστώ, όπως καί τήν καθηγήτριαν δ. * Ελένην Χαρι- 
κλείδου, ή όποια άνέλαβε τάς σκηνογραφίας. Εύχαριστώ έπίσης τάς μαθήτριας τοΰ 
σχολείου μας καί τούς μαθητάς τών Γυμνασίων Άρρένων Λευκωσίας, οί όποιοι 
είργάσθησαν μέ ζήλον διά τήν έπιτυχίαν τής παραστάσεως.

Μέ καλά άποτελέσματα είργάσθη καί ό Φιλολογικός-’Επιστημονικός "Ομιλος 
τών μαθητριών, ό όποιος διωργάνωσε έορτάς έπ’ εύκαιρία τών έθνικών επετείων καί 
φιλολογικά μνημόσυνα είς μνήμην μεγάλων έκπροσώπων τοΰ πνεύματος.

Αί σχολικαί δραστηριότητες έπεξετάθησαν μέ πολλήν έπιτυχίαν είς τούς τομεϊς 
τής Μουσικής, τής Τέχνης καί τής Χειροτεχνίας. Αί έκθέσεις Τέχνης, Χειροτεχνίας, 
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Φυτολογίας καί Ζωολογίας καί Φιλολογικών μαθημάτων είναι άνοικταί διά νά τάς 
έπισκεφθή πας τις δστις έπιθυμεϊ.

Σημαντικήν βοήθειαν είς τό σχολεϊον παρέσχεν ό Σύνδεσμος Μητέρων καί τό 
Συμβούλιον Γονέων. 'Ο μέν Σύνδεσμος Μητέρων διέθεσε ποσόν £450.— περίπου 
λιρών διά τό πρόγευμα 165 άπορων μαθητριών, δΓ έπένδυσιν καί ύπόδησιν, διά 
δίδακτρα καί άλλας άνάγκας άπορων μαθητριών. Εύχαριστώ τό Συμβούλιον τοΰ 
Συνδέσμου καί τάς άλλας μητέρας αί όποϊαι, μέ τόση προθυμίαν έξετέλεσαν τά 
πολλαπλά των καθήκοντα.

Τό Συμβούλιον Γονέων άντιμετώπισε ώρισμένα προβλήματα γενικής φύσεως 
καί ύπέβαλεν εισηγήσεις είς τό σχολεϊον διά τήν λύσιν των. Έβοήθησε είς τήν 
όργάνωσιν τής Πολιτικής ’ Αμύνης καί προσέφερεν μετά τοΰ Συνδέσμου Μητέρων είς 
τό σχολεϊον ένα ζωγραφικόν πίνακα. Διά τάς ύπηρεσίας του αύτάς έκφράζω θερμάς 
εύχαριστίας, όπως έπίσης καί είς τούς άλλους γονεϊς, οί όποιοι προθύμως άνταποκρι- 
νόμενοι άπέστειλαν ποικίλα έφόδια, τρόφιμα, κουβέρτες καί χρήματα διά τήν πληρε- 
στέραν όργάνωσιν τής πολιτικής άμύνης.

Περαίνουσα τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων τοΰ έτους τούτου πρέπει νά τονίσω 
ότι πνεύμα συνεργασίας, κατανοήσεως καί καταμερισμού εύθυνών έπεκράτησε μετα
ξύ τοΰ Συλλόγου τών διδασκόντων καί τοΰ λοιποΰ προσωπικοΰ, τό όποιον έξησφάλι- 
σε τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τοΰ σχολείου μέχρι τέλους.

Τούς ' Τποδιευθυντάς τοΰ σχολείου, τάς καθηγητρίας καί τούς καθηγητάς καί τό 
γραμματειακόν προσωπικόν τοΰ σχολείου οφείλω νά εύχαριστήσω θερμώς διά τήν 
πραγματικήν φιλοτιμίαν μέ τήν όποιαν είργάσθησαν διά τήν προαγωγήν τών σκοπών 
τοΰ έκπαιδευτηρίου τούτου.

Καί τώρα άπευθύνομαι σέ σάς, άγαπηταί μου, πού μεταβαίνετε άπό τον μαθητι
κόν είς τον στίβον τής ζωής. Πολλά έχετε άκούσει καί πολλά σάς προσέφερε τό 
σχολεϊον κατά τήν εξαετή έδώ φοίτησίν σας· άπό αύτά οί γνώσεις συντόμως είς 
πολλάς περιπτώσεις θά σάς έγκαταλείψουν. "Ο,τι οφείλει καί πρέπει νά παραμείνη 
μέσα σας είναι ή φωνή τής 'Ελλάδος, τό φώς τοΰ Χριστιανισμού καί τού ’Ανθρωπι
σμού. ’Από τό πλούσιον αύτό Φώς σάς έχομεν μεταδώσει πολλά μέ γενναιοδωρίαν 
καί άγάπην αύτό τό φώς ζητοΰμεν νά φωτίζη πάντα τό πνεύμα σας καί νά καθοδηγή 
τά βήματά σας. Είς τον σημερινόν κόσμον οί "Ελληνες ε’ϊμεθα ένα ολιγάνθρωπον 
"Εθνος. 'Τλικάς δυνάμεις δέν δυνάμεθα νά προβάλωμεν ούτε καί ή ύλική δύναμις 
ύπήρξε ποτέ ή ούσία τού ' Ελληνισμού. Μάς μένει λοιπόν διά τό παρόν καί τό μέλλον 
τοΰ "Εθνους, τό φώς τής ’Αρετής καί τοΰ πνεύματός μας. Διατηρήσατε αύτό τό φώς 
είς τάς ψυχάς σας καί μεταδώσατέ το είς τούς γύρω σας καί είς τήν γενεάν πού θά 
δημιουργήσετε σάν μητέρες. ’Αντιμετωπίσατε μέ γενναιότητα καί εύθύνην τήν ζωήν 
καί άγωνισθήτε διά τό μεγαλεϊον τοΰ "Εθνους μας, διά τήν δόξαν τοΰ άνθρώπου καί 
τοΰ Θεοΰ. Σάς άναμένουν καθήκοντα, εύθΰναι καί ύποχρεώσεις άπέναντι τής άγωνι- 
ζομένης Κύπρου μας. Σάς άναμένουν δυσκολίαι καί προβλήματα είς κάθε βήμα τής 
ζωής σας. Θά φανήτε άξιαι αν καλύψετε τά πάντα μέ τό φώς τής ψυχής σας, αν 
φωτίσετε τον δρόμον σας μέ Φώς ' Ελληνικόν, μέ Φώς άρετής καί άγάπης.

Τότε καί σεις προσωπικώς θά εύτυχήσετε καί οικογένειας εύτυχεϊς θά δημιουργή
σετε, καί είς το μεγαλεϊον τοΰ "Εθνους μας θά συμβάλετε καί άξιοι άνθρωποι θά 
γίνετε.

Σάς προπέμπω άπό μέρους μου καί άπό μέρους τών καθηγητών σας καί σάς 
εύχομαι κάθε άληθινήν χαράν καί εύδαιμονίαν είς τήν περαιτέρω ζωήν σας.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΠΟ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΤΣ 1965-66

'Η Κλασσική Παιδεία, ή Εκπαιδευτική μεταρρύθμισις 
καί ή ’Εποχή μας

Άπό τά χρόνια τής άναγεννήσεως μέχρι σήμερον μία άλλοτε βαθμιαία καί 
άλλοτε ραγδαία μεταβολή συντελεϊται τόσον είς τό άτομικόν πνεύμα, οσον καί είς τό 
πνεύμα τής κοινωνίας. Τούτο έχει έπανειλημμένως τονισθή καί έχουν έπισημανθή τά 
στοιχεία καί οί παράγοντες πού διακαθορίζουν τήν άλλαγήν.

' Η οικονομία βιομηχανοποιεϊται καί ή κοινωνία μαζοποιείται, ή πολιτεία κλονί
ζεται. Τό πνεύμα γίνεται χρησιμοθηρικόν καί ωφελιμιστικόν, αί παλαιαί άξίαι παρα
μερίζονται, ό άνθρωπος έκκριζούται άπό τήν παράδοσιν καί άναζητει νέας κατευθύν
σεις.

' Ομαλωτέρα ύπήρξεν ή μεταβολή άπό τάς κλασσικάς μορφάς τής ζωής προς τάς 
νέας, είς χώρας οπού νέοι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί καί πνευματικοί παρά
γοντες παρουσιάσθησαν βαθμιαίως καί καθόρισαν βαθμιαίαν καί προοδευτικήν τήν 
άλλαγήν. Είς τον χώρον τού 'Ελληνισμού ή άλλαγή συντελεϊται είς διάστημα ολίγων 
έτών, ένώ είς τάς άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας ή έξέλιξις έχει ήλικίαν τετρακοσίων καί 
πλέον έτών.

Ποία ή θέσις τής Κλασσικής Παιδείας είς ένα κόσμον πού διαπνέεται άπό πνεύ
μα ωφελιμιστικόν καί άναζητει τό «παραυτίκα χρήσιμον»; 'Η Κλασσική Παιδεία 
έβλήθη καί διαρκώς βάλλεται άπό πολλάς πλευράς, κυρίως διότι δέν προσφέρει εφό
δια άμέσως χρήσιμα καί δυνάμενα νά άποδώσουν οίκονομικώς καί έπαγγελματικώς. 
Διά τούτο ζητείται άπο πολλούς νά στραφή ή Παιδεία μας προς τήν Τεχνικήν καί τήν 
Επαγγελματικήν Έκπαίδευσιν διά νά προετοιμάζη τεχνίτας καί έπαγγελματίας.

' Η άλλη πλευρά, ή οποία συνηγορεί καί θέλει νά διατηρήση τά κλασσικά γράμ
ματα ως κύριον μέσον άγωγής καί παιδείας ύπερασπίζει μέ σθένος τάς θέσεις της καί 
προβάλλει ολόκληρον σειράν έπιχειρημάτων.

Είναι άληθές ότι ό σημερινός άνθρωπος έπαυσε νά ζή μέ τήν λατρείαν τού 
παρελθόντος καί άγωνίζεται νά δημιουργήση τό δικόν του παρόν μέ τήν ίδικήν του 
μορφήν καί τάς ίδικάς του άξίας.

Παρήλθεν ό καιρός τής έπαναπαύσεως είς τά παραδεδομένα. Χαράσσεται σήμε
ρον μία βαθυτάτη τομή είς τήν ζωήν καί τό πνεύμα. 'Ο άνθρωπος γκρεμίζει διά νά 
κτίση νέα οικοδομήματα είς τήν θέσιν τών παλαιών. Διευρύνει τούς ορίζοντας τών 
άναζητήσεών του είς τον κοινωνικόν χώρον καί περιορίζει τά πλαίσια άναπτύξεως 
τού εσωτερικού κόσμου. Ζητά μέ τον όλιγώτερον μόχθον νά άποκτήση τά περισσότε
ρα ωφελήματα. Αύτός είναι ό νόμος τής μηχανής καί αύτόν ζητά νά έφαρμώση καί είς 
τήν ζωήν του. Βιάζεται ό σημερινός άνθρωπος νά άποκτήση όσα περισσότερα οικονο
μικά, κοινωνικά καί άλλα ύλικά πλεονεκτήματα μπορεί νά τού προσφέρη ή εποχή μας.

Αυτή καθ εαυτήν ή τάσις τού σημερινού άνθρώπου διά καλυτέρας συνθήκας ζωής 
δέν είναι κατακριτέα. Άντιθέτως δύναται νά συμβάλη άποφασιστικώς είς τήν άνοδον 
τού βιωτικού έπιπέδου καί τήν καλυτέρευσιν τής ζωής καί πιέζει διαρκώς τό 
κράτος νά λάβη έκεϊνα τά μέτρα, τά όποια θά έξυπηρετήσουν τό σύνολον. Είς τήν 
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προσπάθειαν όμως αύτήν παραγνωρίζεται ένας σπουδαιότατος παράγων, ό όποιος 
άποτελεϊ τήν προϋπόθεσιν διά κάθε πρόοδον, ή μάλλον άποτελεϊ τον πυρήνα κάθε 
προόδου. Παραγνωρίζεται δηλαδή ό ίδιος ό άνθρωπος. 'Ο ωφελιμισμός καί ή χρησι
μοθηρία, είς τελευταίαν άνάλυσιν, καταλήγουν νά άναιρούν τήν ιδίαν τήν άνθρωπίνην 
ύπαρξιν.

Άπό τον καιρόν τού Νίτσε καί τού Σπένσερ ό άνθρωπος άντιμετωπίζεται κάτω 
άπό τό πνεύμα τού βιολογισμού καί άπό τής πλευράς τών βιολογικών ορμών. Τό 
πνεύμα καταντά νά θεωρήται ώς έπιφαινόμενον τής ζωής καί τοποθετείται είς δευτε- 
ρεύουσαν μοίραν, προκειμένου νά έρμηνευθή ό άνθρωπος, ό πολιτισμός τά προβλήμα
τα καί οί άνάγκαι του.

Συνέπεια τού τρόπου αύτού, ερμηνεία τής άνθρωπίνης ύπάρξεως είναι ή ύπερβο
λική προσοχή είς ζητήματα αύτοσυντηρήσεως καί ίκανοποιήσεως τών πρώτων άναγ- 
κών τής ζωής.

Πού εύρίσκεται όμως τό πνεύμα; Παραγνωρίζεται, συμπιέζεται καί θρυμματί
ζεται. 'Ο Χριστός άπαντών είς τον Διάβολον είπε: «Ούκ έπ ’ άρτω μόνον ζήσεται 
άνθρωπος». Δέν ζεϊ μόνον μέ τό ψωμί ό άνθρωπος. 'Ο ωφελιμισμός άνήγαγε είς 
έμβλημά του τήν άντίθετον πρότασιν. «’Επ’ άρτω καί άνέσει ζήσεται άνθρωπος». 
’Επ’ αύτής τής αύθαιρέτου προτάσεως κινεί τήν ζωήν του ό άνθρωπος τής έποχής. 
Τούτο όμως άντιστρέφει τήν εικόνα τού κόσμου καί τό νόημα τής άνθρωπίνης ζωής. 
'Ο κόσμος τής άληθείας, τού κάλλους καί τής άρετής παραμερίζεται ένώπιον τών 
τυφλών ορμών τής ζωής καί τών ύλικών άγαθών. 'Ο άνθρωπος δέν γίνεται ότι 
άπαιτεϊ ή βαθυτέρα ούσία τής ύπάρξεώς του, άλλά ο,τι επιβάλλει ό κόσμος τής 
άνάγκης. Αύτός ό κόσμος τής άνάγκης ένισχυμένος άπό τούς παράγοντας τού κοινω
νικού περιβάλλοντος ύποδουλώνει τον άνθρωπον είς δουλείαν πλέον έπώδυνον καί 
καταστρεπτικήν πάσης προηγουμένης. 'Ο άνθρωπος δρά καί συμπεριφέρεται κάτω 
άπό τήν πίεσιν έσωτερικού καί έξωτερικού καταναγκασμού. Πού εύρίσκεται όμως ό 
κόσμος τού έλευθέρου πνεύματος καί ή γαλήνη τής ’Ελευθερίας; 'Ο κόσμος αύτός 
χάνεται μέσα είς τάς συγκρούσεις τών άναγκών καί τών παρορμήσεων καί ό άνθρω
πος τραυματισμένος πορεύεται τον βίον του μέσα είς ένα άνερεύνητον άγχος.

'Η κλασσική Παιδεία εισάγει τον άνθρωπον είς τον κόσμον τού πνεύματος, είς 
τον κόσμον τής πέραν τών άναγκών εύδαιμονίας. Δύο χιλιάδων χρόνων ιστορία με- 
τουσιώνεται είς ύπερχρονικά δημιουργήματα πολιτισμού μέσα είς τούς κλασσικούς 
συγγραφείς τον "Ομηρον, τον 'Ησίοδον, τον 'Ηρόδοτον, τον Πλάτωνα καί τούς 
άλλους δημιουργούς.

'Η ζωή μέ τάς γυμνάς άνάγκας της μεθίσταται άπό τήν ωμότητα ζωντανής 
ορμής είς τήν γαλήνην τού έλευθέρου δημιουργήματος καί τήν τελειότητα τού κάλ
λους καί τής άληθείας. Πραγματικότης καί Πνεύμα, άλήθεια καί κόσμος τής φαντα
σίας συναδελφούνται μέσα είς τό κλασσικόν έργον, μέ τρόπον τοιούτον, ώστε ούτε ή 
ζωή νά παραμορφούται, ούτε τό πνεύμα νά αύθαιρετή.

Είσαγόμενος ό νέος είς τόν κόσμον τών κλασσικών συγγραφέων γνωρίζει μίαν 
άλλην άποψιν άπ ’ οπού, δύναται κανείς ν ’ άντικρύση καί ν ’ άντιμετωπίση τήν ζωήν. 
'Ο γύρω κόσμος φωτίζεται μέ νέον φώς, παίρνει άλλας διαστάσεις, μιάς εύρυτέρας 
πραγματικότητος. Μέ τόν τρόπον αύτόν άρχίζει ένας διάλογος μεταξύ τού παρόντος 
καί τού παρελθόντος. Μέσα είς αύτόν τόν διάλογον ό νέος άνακαλύπτει τήν πνευματι
κήν εύδαιμονίαν. Τό κάλλος, ή άλήθεια, ή σωφροσύνη, ή δικαιοσύνη, ή ’Ελευθερία.
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' Η Πατρίς καί ή εύδαιμονία μεταδίδονται εις τόν νέον ώς άξίαι ή ώς δυνατότητες καί 
άγωνίσματα, τά όποια μέ τρόπον ύπεύθυνον πρέπει νά άναλάβη νά πραγμάτωση εις 
την ζωήν του.

'Η άξια όμως τής κλασσικής Παιδείας δέν εϊναι μόνον θεωρητική· εϊναι καί 
πρακτική. Κατά πρώτον λόγον φέρει τον άνθρωπον εις έπαφήν μέ τά πραγματικά 
προβλήματα τής ζωής του, του προσφέρει κατά δεύτερον λόγον λύσεις δοκιμασμένης 
άξίας ή τέλος διδάσκει τον τρόπον καί τούς δρόμους διά νά εύρωμεν λύσιν τών 
προβλημάτων του παρόντος. Μάς διδάσκει νά λύσωμεν τά πολιτικά προβλήματα τοϋ 
καιρού μας, νά άντιμετωπίσωμεν τάς κοινωνικάς άνάγκας, νά άντικρύσωμεν τον άν
θρωπον ώς ώλοκληρωμένην οντότητα διά νά λύσωμεν όσον τό δυνατόν περισσότερα 
προβλήματα τής ζωής του. Τό πνεύμα τών κλασσικών εϊναι διαμορφωμένον μέσα εις 
πλουσίαν έμπειρίαν τής ζωής, συγκρούσεων καί άντιθέσεων ειρήνης καί πολέμου, 
εύτυχίας καί δυστυχίας. Δι’ αύτόν τόν λόγον έχει άντικρύσει τον άνθρωπον και την 
ζωήν του άπό δλας της τάς πλευράς, τόσον εις τό πλάτος όσον καί εις τό βάθος. Η 
πείρα καί τό κύρος τών κλασσικών εϊναι ισχυρότατος παράγων πού δύναται νά επίδρα
ση άποφασιστικώς έπί τού διαπλαθομένου άνθρώπου.

Σκοπός τής Παιδείας εϊναι νά διαπλάση κατά πρώτον άνθρώπους και κατα 
δεύτερον λόγον έπαγγελματίας. Τό έπάγγελμα δίχως τόν άνθρωπον καταντά βάναυ
σος άπασχόλησις. ' Ο πραγματικός άνθρωπος δύναται νά γίνη καί καλός έπαγγελμα
τίας, άλλά ό καλός έπαγγελματίας δέν εϊναι άπαραιτήτως καί πραγματικός άνθρω
πος.

’Επειδή κέντρον τών κλασσικών γραμμάτων εϊναι ό άνθρωπος, ή κλασσική παι
δεία πρέπει νά άποτελή τήν βάσιν τής άγωγής.

“Ισως ύποβληθή ή έρώτησις: ύποστηρίζετε τήν άνθρωπιστικήν Παιδείαν ώς 
άποτελεσματικόν μέσον άγωγής; 'Η άπάντησις εϊναι όχι. 'Η άνθρωπιστική Παιδεία 
μόνη της δέν δύναται νά λύση τά προβλήματα τής έποχής μας. Πρέπει νά συνδυασθή 
μέ τήν πρακτικήν καί έπαγγελματικήν άγωγήν. Τό πρόβλημα τούτο άντιμετωπίζεται 
κατά τρόπον ρωμαλέον άπό τήν έκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν.

Είς τάς τρεις τάξεις τού Γυμνασίου ό νέος μέσω τών γραμμάτων έχει μίαν 
εΰκολον καί εύχάριστον γνωριμίαν μέ τά κλασσικά κείμενα. ' Η έπαφή τού παιδιού μέ 
τό πνεύμα τού άνθρωπισμοΰ γίνεται άμεσωτέρα. ’Έχει παραμερισθή τό μεγάλον 
έμπόδιον τής γλώσσης καί ή προσέγγισις γίνεται πλέον, οχι άπό τής πλευράς τού 
συντακτικού τής γραμματικής καί τής έγκεφαλικής μαθήσεως, άλλά άπό τής πλευράς 
τού συναισθήματος, τού άμέσου αισθήματος τής φαντασίας καί τής διανοίας, ώστε ή 
λειτουργία τής παιδείας τελείται μέ πλήρη συμμετοχήν τής ψυχής τού νέου. Αύτή, 
καθ’ έαυτήν ή άμεσος αύτή έπαφή άποτελεϊ σπουδαϊον παράγοντα παιδείας· φέρει 
έξοικείωσιν τού παιδιού πρός τά μεγάλα έργα τού κλασσικού κόσμου καί καταρρίπτει 
τά παλαιά τείχη τά όποια έχώριζαν τόν μαθητήν άπό τήν ζωντανήν καί πάλλουσαν 
ψυχήν τού κειμένου.

"Ενα δεύτερον μεγάλον πλεονέκτημα τής μεταρρυθμίσεως εϊναι ότι καθιστά τήν 
έπαφήν τού μαθητού μέ ώλοκληρωμένα έργα ή μεγάλας ένότητας τών κειμένων. 
Παλαιότερον τούτο ήτο άδύνατον. 'Η διδασκαλία εϊχε χαρακτήρα άποσπασματικόν 
καί ό μαθητής ούδέποτε ήδύνατο, τούλάχιστον, εις τάς τρεις κατωτέρας τάξεις τού 
Γυμνασίου, νά γνωρίση έναν ώλοκληρωμένον έργον ή μίαν πλήρη ένότητα ιδεών τού 
συγγραφέως. ’Ακόμα καί έκεϊ όπου ή έπαφή έγίνετο μέ προσωπικότητας τού παρελ
θόντος ή διαγραφή τών χαρακτήρων παρέμεινεν είς τό ήμίφως καί ό μαθητής έμενε μέ 
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ελλιπείς παραστάσεις. Καί τούτο τό μειονέκτημα παραμερίζεται μέ τήν έκπαιδευτι- 
κήν μεταρρύθμισιν. Τά κείμενα, αί ίδέαι καί αί προσωπικότητες καθίστανται πλέον 
ισχυροί παράγοντες παιδείας, δύνανται νά γοητεύσουν τήν ψυχήν τού μαθητού καί νά 
τού προσφέρουν ισχυρά βιώματα ζωής καί πνεύματος.

Άφ’ έτέρου όμως ή μεταρρύθμισις στέκεται άπέναντι καί είς τήν πραγματικό
τητα τής έποχής μας. Βλέπει τάς φυσικάς έπιστήμας, τά Μαθηματικά καί τήν Τεχνι
κήν ώς ίσχυράς δυνάμεις πού μεταβάλλουν τόν ρυθμόν, τό νόημα καί τήν μορφήν τής 
ζωής μας. Διά τούτο παρά τό πνεύμα τών κλασσικών τοποθετεί ίσοτίμως τάς γνώ
σεις καί τά έπιτεύγματα τού νεωτέρου άνθρώπου. 'Ο νέος έρχεται είς έπαφήν καί 
γνωριμίαν μέ τόν φυσικόν κόσμον καί μανθάνει νά τόν άντιμετωπίζη ώς μέσον καί 
δύναμιν διά τήν καλυτέρευσιν τής ζωής τού άνθρώπου. Είς τήν ψυχήν τού νέου Τεχνι- 
καί καί Φυσικαί Έπιστήμαι λαμβάνουν θέσιν παρά τάς άνθρωπιστικάς. 'Ο ένας 
κόσμος έρχεται νά συμπλήρωσή τόν άλλον.

' Η μονομερής τοποθέτησις άναιρεϊται καί έπιδιώκεται νέα πνευματική σύνθεσις 
ικανή νά έξαγάγη τόν άνθρωπον άπό τό άδιέξοδον τού ώφελιμισμού καί τής έπιδιώ- 
ξεως μόνον άνέσεων καί ύλικών άγαθών.

Βεβαίως ή μεταρρύθμισις παρουσιάζει άκόμα προβλήματα τεχνικής μάλλον φύ- 
σεως, μεθοδολογίας, συμπληρώσεως καί προσαρμογής προγραμμάτων καί άλλα. Μέ 
τόν χρόνον όμως καί τήν άποκτωμένην διαρκώς πείραν πιστεύομεν, οτι ταύτα εϊναι 
δυνατόν νά έπιλυθούν. Έπισημαίνομεν έδώ, ότι πρέπει νά λυθή συντόμως τό πρό
βλημα τής ομοιομορφίας τής γλώσσης καί νά καθορισθή ή έξέλιξις τών νεωτέρων 
Μαθηματικών, τά όποια διδάσκονται είς τάς πρώτας τάξεις τού Γυμνασίου καί νά 
ληφθή φροντίς ώστε νά άντιμετωπισθοΰν άμέσως καί έποικοδομητικώς τά γενικά καί 
ειδικά προβλήματα τά όποια έν πολλοϊς παρουσιάζονται.

Χρειάζονται έργαστήρια είς κάθε σχολεϊον διά πρακτικήν έφαρμογήν τών όσων 
οί μαθηταί θεωρητικώς διδάσκονται καί ήσκημένον προσωπικόν, ώστε τό έργαστήρι- 
ον νά άποτελή τόπον έπαληθεύσεως καί δοκιμής τής θεωρίας. 'Η έφαρμογή καί ή 
άσκησις προσαρμόζει τόν νέον είς τούς φυσικούς νόμους, τόν οπλίζει μέ γνώσεις 
χρησίμους διά τήν ζωήν του, τόν συνηθίζει είς τήν άνάλυσιν καί τήν άκριβή σκέψιν, 
τού άναπτύσσει τήν κρίσιν καί τόν καθιστά ικανόν διά τής αύτογνωσίας νά έπιλέξη 
τόν τομέα τής έπαγγελματικής άπασχολήσεώς του.

'Ως έτονίσαμεν είς τήν άρχήν ή άλλοτε ύποσυνείδητος καί άλλοτε ένσυνείδητος 
τάσις τού καιρού μας εϊναι νά άναπτύξη μονομερώς τήν προσωπικότητα καί νά τήν 
καταστήση μίαν καλώς έργαζομένην παραγωγικήν μονάδα, ικανήν νά παράγη έργον 
καί νά άμείβεται κατά τό δυνατόν καλύτερον.

Ή άναγεννημένη κλασσική Παιδεία εϊναι έκείνη ή όποια θά άποκαταστήση τήν 
ισορροπίαν καί θά καταστή άντίρροπος δύναμις πρός άποκατάστασιν τής κλονιζομέ- 
νης ένότητος τού άνθρώπου. Περισσότερον ίσως άπό κάθε άλλην εποχήν χρειάζεται ή 
κλασσική παιδεία είς τόν σημερινόν άνθρωπον, διότι καί περισσότερον άπό κάθε 
άλλην φοράν κινδυνεύει ή ιδία ή ούσία τού άνθρώπου νά έξαφανισθή μέσα είς τάς 
συγκρουομένας κοινωνικάς, οίκονομικάς καί πνευματικάς δυνάμεις τής έποχής μας.

'Η μεταρρύθμισις είς αύτόν τόν τομέα άποτελεϊ θετικόν βήμα πρός τήν ορθήν 
κατεύθυνσιν καί συμβάλλει είς τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων, τά όποια θέτει 
ένώπιόν μας ή έποχή μας.

Τοσον εις τό Γυμνάσιον όσον καί είς τό Λύκειον όλων τών κατευθύνσεων, Κλασ
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σικής, Οικονομικής καί Θετικών Επιστημών καθώς καί είς τάς Τεχνικάς Σχολάς, ή 
κλασσική παιδεία καταλαμβάνει σημαντικόν μέρος του προγράμματος καί συμπλη
ρώνει την τεχνικήν καί έπαγγελματικήν Έκπαίδευσιν.

Δυνάμεθα μετά πεποιθήσεως νά ύποστηρίξωμεν οτι τό γεγονός τούτο είναι 
πρωταρχικός παράγων διά νά πλάσωμεν ώλοκληρωμένους άνθρώπους καί νά έντά- 
ξωμεν άπό πάσης άπόψεως τον άνθρωπον είς τήν ζωήν καί τον πολιτισμόν. ’Ήδη είς 
χώρας οπού άπό ετών έπεδιώχθη ή μονομερής έπαγγελματική καί πρακτική έκπαί- 
δευσις παρουσιάσθησαν σημαντικά συμπτώματα άποτυχίας τής παιδείας. ' Η μονομέ
ρεια έπέφερε άνατροπήν τής ζωής τού άνθρώπου καί παρεκώλυσε τήν πρόοδον τόσον 
είς τό έπάγγελμα οσον καί είς τήν δημιουργίαν ώλοκληρωμένων άνθρώπων. Είς τά 
νέα προγράμματα τών προηγμένων χωρών γίνεται προσπάθεια έπανόδου είς τήν 
γενικήν καί άνθρωπιστικήν παιδείαν, διότι έχει άποδειχθή οτι οπού ή παιδεία δέν 
διαπλάθει άνθρώπους, άλλά έπαγγελματίας ή ζωή τών άτόμων παρουσιάζει στασιμό
τητα, δημιουργεϊται ένας πρόσκαιρος εύδαιμονισμός, ό όποιος συντόμως άπαγοητεύ- 
ει τό πνεύμα καί τάς βαθυτέρας του άπαιτήσεις καί ό άνθρωπος μένει μετέωρος μέσα 
είς μίαν σειράν άλυτων προβλημάτων.

Χάρις είς τό εύρύ πνεύμα καί τήν σύνθεσιν τήν οποίαν έπιδιώκει ή έκπαιδευτική 
μεταρρύθμισις πιστεύομεν οτι τό έργον μας, νά διαπλάσωμεν ώλοκληρωμένους άν
θρώπους, θά καταστή εύκολώτερον. Περισσότερον παντός άλλου ή έποχή μας χρειά
ζεται παιδείαν, τόσον πλάτους οσον καί βάθους, διότι άλλως, ό άνθρωπος δέν δύναται 
νά ύπερνικήση τάς δυσκολίας καί νά λύση τά μεγάλα προβλήματά του. ' Η πρακτική 
καί έπαγγελματική έκπαίδευσις θά λύση τά προβλήματα τών βιωτικών άναγκών καί 
ή κλασσική παιδεία μέ τό βαθύ πνεύμα της θά όλοκληρώση τό νόημα τής ζωής....

Μετά τήν γενικήν ταύτην θεώρησιν τών προβλημάτων καί τών έπιδιώξεων τής 
παιδείας ώς παρουσιάζονται σήμερον, μεταβαίνω είς σύντομον εκθεσιν τών πεπρα
γμένων τού λήξαντος σχολικού έτους.

Είς τό σχολεϊον ένεγράφησαν 1149 μαθήτριαι, έκ τών οποίων άπεχώρησαν διά 
διαφόρους λόγους κατά τήν διάρκειαν τού σχολικού έτους 16 μαθήτριαι.

Αί μαθήτριαι κατενεμήθησαν είς 6 τάξεις καί 28 έν ολω τμήματα. Είς τάς 
γραπτάς καί άπολυτηρίους έξετάσεις προσήλθον 1133 μαθήτριαι. Έκ τούτων 947 
μαθήτριαι, ήτοι 83% προήχθησαν ή άπελύθησαν. 64 μαθήτριαι, ήτοι 6% ύπεχρεώθη- 
σαν νά έπαναλάβουν τά μαθήματα τής αύτής τάξεως καί 122, ήτοι 11% παρεπέμφθη- 
σαν είς άνεξέτασιν κατά μήνα Σεπτέμβριον.

Τά μαθήματα έδιδάχθησαν συμφώνως πρός τό άναλυτικόν πρόγραμμα είς 192 
έργασίμους ήμέρας καί έκαλύφθη ή ύπό τού άναλυτικού προγράμματος προβλεπομένη 
ύλη.

Ή φοίτησις τών μαθητριών ύπήρξε κανονική, ή δέ συμπεριφορά των εντός καί 
έκτος τού σχολείου λίαν ικανοποιητική. Ή σημειωθεϊσα πρόοδος είναι γενικώς ικα
νοποιητική.

Αί μαθήτριαι έβοηθήθησαν ποικιλοτρόπως ώς άκολούθως:
1. Τό 'Υπουργεϊον Παιδείας προσέφερεν είς 286 μαθήτριας ύποτροφίας όλικάς

£
ή μερικάς άνερχομένας είς τό ποσόν τών ............................................. 3053.500

2. Ή Σχολική Εφορεία έβοήθησε 106 μαθήτριας διά ποσού ................. 552.500
3. 'Ο * Ιερός Ναός Παλ/τίσσης είς 23 μαθήτριας .................................... 231.000
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4. Ή 'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου είς τέκνα ιερέων καί ύπαλλήλων της 
τό ποσό τών ................................................................................... 116.000

5. 'Ο Σύνδεσμος Μητέρων διά τήν συνήθη κατ’ έτος ύποτροφίαν είς 
μαθήτριαν τής Στ ' τάξεως, διά δίδακτρα άπορων μαθητριών, δι ’ έπένδυσιν, 
ύπόδησιν, διά πρόγευμα 145 μαθητριών καί δι’ άλλας άνάγκας προσέφερεν 
τό ποσόν τών ................................................................................. 1091.000

6. Έκ τού Κληροδοτήματος Τυρίμου ........................................................ 30.000
7. Έκ τού Κληροδοτήματος Ν. Χρυσαφίνη ............................................... 18.000

Έσυνεχίσθησαν δέ καί έφέτος αί έξής 'Υποτροφίαι:
1. 'Υποτροφία Κλεάνθους καϊ Μαρίας Χριστοφίδη είς 

μνήμην της θυγατρός των Λέλλας ................................................ 30.000
2. 'Υποτροφία Σωτηράκη Χριστοφίδη ....................................................... 30.000
3. 'Υποτροφία Σωματείου Έλληνίδων Κυριών «Ένωσις» .................... 22.000

Προσέφεραν έπίσης ύποτροφίας καί κατά τό παρόν σχολικόν έτος, άνταποκρινό-
μενοι είς έκκλησίν μας οί έξής συμπολϊται:
1. Εταιρεία Π.Μ. Τσεριώτη (2 ύποτροφίας) ........................................... 44.000
2. Π. Μεγάλεμος .......................................................................................... 30.000
3. Δ. Δημητρίου ........................................................................................... 26.000
4. Β. Δημητρίου ............................................................................................... 30.000
5. 'Ο Καθηγητικός Σύλλογος τού σχολείου προσέφερεν μίαν ύποτροφίαν 

είς μνήμην Λουκή ’Ακρίτα ........................................................... 22.000
'Η "Ενωσις Κυριών προσέφερε τό γάλα διά τό πρόγευμα 145 μαθητριών καθ’ 

δλην τήν διάρκειαν τού σχολ. έτους καί ή Σχολική Εφορεία προσέφερε γεύμα είς 58 
άπορους μαθήτριας τού σχολείου.

Πολλοί άλλοι προσέφεραν ποικιλοτρόπως ύπέρ εισιτηρίων, έπενδύσεως, προγεύ
ματος καί άλλων άναγκών τού σχολείου. Πάντας τούς άνωτέρω εύγενεϊς δωρητάς καί 
εύεργέτας τού σχολείου θερμώς εύχαριστούμεν.

’Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξάρω τήν στοργήν καί τήν συγκινητικήν φροντίδα τής 
Βασιλικής Πρεσβείας τής Ελλάδος διά τό σχολεϊον καί τάς μαθήτριας. Καί κατά τό 
λήξαν σχολικόν έτος ώς καί κατά τό παρελθόν ή Πρεσβεία τής μητρός Πατρίδος 
συμπαρεστάθη είς τό σχολεϊον τόσον ήθικώς όσον καί ύλικώς.

Μετά προθυμίας συνεισέφερε ποσόν £314 διά τήν είς Ρόδον έκδρομήν τών μαθη
τριών τής Στ' τάξεως καί δι’ δλων τών μέσων έβοήθησε είς τήν έπιτυχίαν τής 
έκδρομής. Είσέφερεν έπί πλέον ποσόν £186 πρός ένίσχυσιν τού ταμείου διά τήν 
άνέγερσιν τής στήλης τής Άγωνιζομένης Κύπριας Έλληνίδος. Τόσον διά τήν οικο
νομικήν αύτήν ένίσχυσιν, δσον καί διά τήν παντοειδή συμπαράστασιν πρός τό σχολεϊ
ον έκφράζω πρός τον κ. Πρέσβυν καί τήν Βασιλικήν Πρεσβείαν θερμάς εύχαριστίας.

' Ο Σύνδεσμος Μητέρων τού σχολείου μας είργάσθη καί έφέτος μέ θερμόν ζήλον 
καί συγκινητικήν άφοσίωσιν διά τήν έπιτυχίαν τού σκοπού των καί έν άγαστή συνερ
γασία μετά τού Συμβουλίου Γονέων έπέτυχον τά άριστα τών άποτελεσμάτων. Ούτω 
έφέτος συνεισέφερον, ώς καί προηγουμένως άνέφερα, τό σεβαστόν ποσόν τών 
£1091.000 μίλς. Προσέφεραν έπίσης, ένα μικροσκόπιον άξίας £64.000 καί μίαν κου
ζίνα διά τό έργαστήριον Οίκοκυρικών τού σχολείου, άξίας £32,000. Έπίσης, συμφώ
νως πρός δημιουργηθεϊσαν κατά τά τελευταία έτη παράδοσιν προσέφεραν ένα πίνακα 
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Κυπρίου ζωγράφου προς έμπλουτισμόν τής Πινακοθήκης Κυπρίων Ζωγράφων, τήν 
ϊδρυσιν τής όποιας τό σχολεϊον έχει τήν φιλοδοξίαν νά πιστεύη δτι θά έπιτύχη.

Μία έκ τών έφετεινών σημαντικών εκδηλώσεων του σχολείου ύπήρξεν ή άπό 
σκηνής διδασκαλία του έργου του Λουκή ’Ακρίτα «Θεοδώρα». Τήν εύθύνην τής διδα
σκαλίας του έργου προθύμως άνέλαβον οί καθηγηταί του σχολείου, ή κ. Άνδρεανή 
Ήλιοφώτου καί ό κ. I. Κατσούρης, τούς όποιους εύχαριστώ θερμώς διά τήν πρόθυ
μον προσφοράν των, καθώς έπίσης καί τον άναλαβόντα ν ’ άντικαταστήση τήν άπου- 
σιάζουσαν καθηγήτριαν τής Τέχνης κ. Γεώργιον Μπισκίνην.

Έξεδόθησαν έπίσης δύο τεύχη του περιοδικού «Μαθητικοί ’Αντίλαλοι», είς τά 
όποια ύπάρχει πολλή καί πρωτότυπος έργασία τών μαθητριών. * Η έκδοσις τού περι
οδικού άπεδείχθη χρησιμωτάτη διότι καλλιεργεί τήν αύτενέργειαν καί συνηθίζει τάς 
μαθήτριας είς τήν δημιουργικήν εργασίαν. ‘Ετοιμάζεται έπίσης καί θά κυκλοφορήση 
εντός τών ήμερών ή έπετηρίς τού σχολικού έτους 1964-65.

Στρέφω τώρα τον λόγον είδικώς προς σάς, άγαπηταί μαθήτριαι, πού μετά εξαε
τή μόχθον έφθάσατε είς τό τέρμα τής σχολικής σας ζωής. Τό σχολεϊον έπεδίωξε νά 
σάς γαλουχήση μέ τάς ύψηλοτέρας άξίας τού ελληνικού πολιτισμού καί νά σάς προά
σκηση διά τον άγώνα καί τά προβλήματα τής ζωής.

Έξερχόμεναι τού σχολείου, άναλάβετε μέ πίστιν καί ρωμαλέον φρόνημα τάς 
εύθύνας σας. Αύτό έπεδίωξε έπί έξ έτη τό σχολεϊον νά σάς κάμη νά πιστεύετε, νά 
έχετε φρόνημα καί νά άναλαμβάνετε εύθύνας. Έκτελέσατε τό καθήκον σας έναντι 
τού έαυτού σας, τής οικογένειας σας, τής κοινωνίας, τής Πατρίδος καί τών άνθρώπων 
γενικώτερα. Καταστήσατε τον έαυτόν σας έργάτην τού καλού καί τού ωραίου. Εϊναι 
τούτο ό μόνος δρόμος πού δέν μπορεί νά φέρη άπογοήτευσιν, άλλά άντιθέτως νά 
όδηγήση είς πληρότητα ζωής καί εύτυχίαν. Μπορείτε νά γίνετε δημιουργοί καλυτέ
ρων ήμερών διά τήν Πατρίδα. Θά εϊναι έγκλημα νά μήν είσέλθετε είς τον άγρόν τού 
θερισμού καί νά μή άξιοποιήσετε τήν ζωήν σας. ‘Οπουδήποτε εύρίσκεσθε νά έχετε 
ενώπιον σας τόν άνθρωπον, τον κάθε άνθρωπον καί δι ’ αύτόν νά έργάζεσθε. Σεβαστή- 
τε τον, διά να σάς σεβασθή, έργασθήτε δι ’ αύτόν διά νά έργασθή καί έκεϊνος διά σάς.

Μέσα είς αύτό τό πνεύμα τής συνεργασίας καί τής άλληλεγγύης δύναται νά 
έπιτευχθή ή εύτυχία. ‘Ο πλούτος μόνος καί τά ύλικά άγαθά οδηγούν είς ματαιοδοξίαν 
καί κορεσμόν, ούδέποτε δύνανται νά φέρουν τήν εύτυχίαν. Τήν εύτυχίαν θά συναντή
σετε είς τά μάτια καί τήν άγάπην τών άνθρώπων.

Μέ αύτούς τούς τελευταίους παραινετικούς λόγους σάς άποχαιρετώ άπό μέρους 
μου καί άπό μέρους τού σχολείου καί τών καθηγητών σας καί εύχομαι νά γίνετε άξιαι 
‘Ελληνίδες καί δημιουργοί ενός καλυτέρου μέλλοντος.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΠΟ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΤΣ 1966-67

’Ιδού καί πάλιν ήμεϊς είς τό τέρμα μιάς σχολικής περιόδου μέ τάς ιδίας άνησυχί- 
ας καί τά ίδια προβλήματα, τά όποια δΓ ένα εύσυνείδητον εκπαιδευτικόν ούδέποτε 
έλλείπουν. Θεωρούντες τό παρελθόν καί προσβλέποντες πρός-τό μέλλον, τό όποιον 
όραματιζόμεθα διά τήν πατρίδα μας λαμπρόν, καταθέτομεν ένώπιόν σας τήν έπί 
μακράν σειράν έτών δοκιμασθεϊσαν άγωνίαν μας, διά τά έκπαιδευτικά μας πράγματα, 
τόν άνθρωπον καί είδικώς δι ’ ήμάς, τήν νέαν, ήτις αύτήν τήν στιγμήν είναι τό έπίκεν- 
τρον τής σκέψεώς μας.

Σαφής σκοπός μας ή αύτοκριτική καί δΓ αύτής ή προσανατολισμένη πρόοδος 
τού σχολείου, τό όποιον άποτελεϊ τό κατώφλιον πάσης ύγιοΰς ζώσης κοινωνίας. Τά 
έρωτήματά μας προβάλλουν μέ άπαιτήσεις:

Τί έπιτελέσαμεν, είς ποιους τομεϊς έπροοδεύσαμεν, τί έπετύχαμεν, πού ύστερή- 
σαμεν, διατί ύστερήσαμεν, πόσον συνεμορφώθημεν προς τάς ούσιώδεις άπαιτήσεις 
τής κοινωνίας καί τής πολιτείας, πόσον συνεβάλομεν είς τήν έκπλήρωσιν τών έθνικών 
μας πόθων, πόσον έστερεώσαμεν ένα μέλλον λαμπρόν, βασισμένον είς τήν άγαθήν 
συνύπαρξιν τής κοινωνικής εύδαιμονίας, τής έθνικής προκοπής καί τής πνευματικής 
ισορροπίας τής γυναικός, έκ τής όποιας κατά τήν παροιμιώδη διαπίστωσιν τής μεγά
λης ύμνωδού «πηγάζει τά κρείττω»; Καί κυρίως τί άκόμη εϊμεθα είς θέσιν νά πράξω- 
μεν παιδαγωγικώς, ώστε ή έργασία μας νά άποβή πραγματικώς πλήρης άπό πάσης 
άπόψεως; ’Αλλά εύλόγως ίσως γεννηθή ή άπορία:

‘Η πολιτεία δέν δίδει ύπευθύνως τάς κατευθυντηρίους γραμμάς, έφαρμόζουσα 
τήν έκπαιδευτικήν της πολιτικήν; Διατί ή άγωνιώδης αύτή άνησυχία τού σχολείου; 
Είς αύτό άπαντώμεν: άλλο ή θεωρητική θέασις τού πράγματος καί άλλο ή πρακτική 
έφαρμογή του, ήτις διέρχεται διά τού άκμωνος τής καθημερινής έργασίας, τών ποικι- 
λωνύμων δυσκολιών, τής προσωπικότητας τέλος τού καθ ’ ενός έξ ήμών.

Είσερχόμεθα λοιπόν πρώτον είς τήν έξέτασιν τού έπιτελεσθέντος έργου κατά τό 
λήξαν έτος.

Είς τό σχολεϊον ένεγράφησαν κατά τό λήξαν σχολικόν έτος 1042 μαθήτριαι, έκ 
τών όποιων άπεχώρησαν διά διαφόρους λόγους κατά τήν διάρκειαν τού σχολικού 
έτους 21.

Αί μαθήτριαι κατενεμήθησαν είς 6 τάξεις καί έν ολω 27 τμήματα. Είς τάς 
γραπτάς προαγωγικάς καί άπολυτηρίους έξετάσεις προσήλθον 1021 μαθήτριαι. ’Εκ 
τούτων 845 μαθήτριαι, ήτοι 81%, προήχθησαν ή άπελύθησαν, 37 μαθήτριαι, ήτοι 
3,5% ύπεχρεώθησαν νά έπαναλάβουν τά μαθήματα τής αύτής τάξεως καί 149, ήτοι 
13,5%, παραπέμθησαν είς άνεξέτασιν κατά μήνα Σεπτέμβριον.

Τά μαθήματα έδιδάχθησαν συμφώνως προς τό άναλυτικόν πρόγραμμα είς 195 
έργασίμους ήμέρας καί έκαλύφθη ή ύπό τού άναλυτικοΰ προγράμματος προβλεπομένη 
ύλη.

‘Η φοίτησις τών μαθητριών ύπήρξε κανονική, ή δέ συμπεριφορά των έντός καί 
έκτος τού σχολείου λίαν ικανοποιητική. ‘Η σημειωθεϊσα πρόοδος είναι γενικώς ικα
νοποιητική.
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Αί μαθήτριαι έβοηθήθησαν ποικιλοτρόπως ώς ακολούθως:
£

1. Το ' Υπουργεϊον Παιδείας προσέφερεν είς 264 μαθήτριας όλικάς ή μερικάς 
ύποτροφίας διά ποσού ...................................................................  2882.500

2. 'Η Σχολική ’Εφορεία έβοήθησε 105 μαθήτριας διά ποσού ................ 560.500
3. 'Η Εκκλησία Παλουριωτίσσης 29 μαθήτριας ....................................... 304.500

5. 'Ο Σύνδεσμος Μητέρων διά τήν συνήθην κατ’ έτος ύποτροφίαν είς μαθήτριαν 
τής Στ ' τάξεως, διά δίδακτρα άπορων μαθητριών, δι ’ έπένδυσιν, 
ύπόδησιν, διά πρόγευμα 120 μαθητριών καί δι’ άλλας άνάγκας 
προσέφερεν τό ποσόν τών .............................................................. 898.500

6. Έκ του κληροδοτήματος Ν. Χρυσαφίνη διετέθη ποσόν ....................... 22.000

Έσυνεχίσθησαν δέ καί έφέτος αί έξης ύποτροφαίαι:
1. 'Υποτροφία Κλεάνθους καί Ίωάννου Χριστοφίδη είς μνήμην τής θυγατρός 

καί άδελφής των Λέλλας ............................................................... 30.000
2. 'Υποτροφία Σωτηράκη Χριστοφίδη ...................................................... 30.000
3. ' Υποτροφία Σωματείου ' Ελληνίδων Κυριών «"Ενωσις» ................... 26.000

Προσέφεραν έπίσης ύποτροφίας καί κατά τό παρόν σχολικόν έτος οι εξής ευγε- 
νεις συμπολϊται:
1. 'Εταιρεία Π.Μ. Τσεριώτη (2 ύποτροφίας) ............................................. 56.000
2. Π. Μεγάλεμος .......................................................................................... 20.000
3. Δ. Δημητρίου ........................................................................................... 32.000
4. Β. Δημητρίου ........................................................................................... 20.000
5. ’Ιωάννης Τσιαττάλας (2 ύποτροφίας A ' τάξεως) ................................ 28.000

'Η "Ενωσις Κυριών προσέφερε τό γάλα διά τό πρόγευμα 120 μαθητριών καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν του σχολικού έτους καί ή Σχολική ’Εφορεία προσέφερε γεύμα εις 
60 μαθήτριας τού σχολείου.

Πάντας τούς άνωτέρω εύγενεϊς δωρητάς καί εύεργέτας θερμώς εύχαριστοΰμεν.
' Ο Σύνδεσμος Μητέρων καί τό Συμβούλιον Γονέων τού σχολείου μας ειργασθη- 

σαν καί έφέτος μέ θερμόν ζήλον καί συγκινητικήν άφοσίωσιν διά τήν έπιτυχίαν τού 
σκοπού των καί έν άγαστή συνεργασία μετά τού σχολείου έπέτυχον τά άριστα τών 
άποτελεσμάτων καί έπίλυσιν πολλών προβλημάτων.

’ Ανταποκρινόμενοι είς παράκλησίν μας δέν παρέλειψαν καί έφέτος νά προσφέ
ρουν συμφώνως πρός δημιουργηθεϊσαν κατά τά τελευταία έτη παράδοσιν είς τό σχο- 
λεϊον έναν πίνακα Κύπριας ζωγράφου άξίας £65.— πρός εμπλουτισμόν τής Πινακοθή
κης Κυπρίων ζωγράφων, τήν ίδρυσιν τής οποίας τό σχολεϊον ήρχισε άπό τού 1961-62 
καί έχει τήν φιλοδοξίαν νά πιστεύη ότι θά έπιτύχη.

Παραλλήλως πρός αύτά διέθεσαν τό ύπόλοιπον χρήσεως τού λήξαντος έτους έκ 
£331.000 πρός ένίσχυσιν τού Παγίου Κεφαλαίου 'Υποτροφιών τής Παναγίας Εύαγ- 
γελιστρίας τού σχολείου τούτου.

’Εδώ πρέπει νά άναφέρωμεν οτι τό Ταμεϊον τούτο ένισχύθη σημαντικώς δια τού 
ποσού τών £811.—, τό όποιον κατόπιν άποφάσεως τού Καθηγητικού Συλλόγου με- 
τεφέρθη έκ τής διαχειρίσεως «"Ιδρυσις Στήλης τής ’ Αγωνιζομένης 'Ελληνίδος Κύ
πριας», ή όποια ιδρυσις άνεβλήθη δι’ εύθετώτερον χρόνον.

Εις τό Πάγιον Κεφάλαιον 'Υποτροφιών μετεφέρθη έπίσης ποσόν £350.— έκ 
παλαιάς διαχειρίσεως διαφόρων ταμείων τού σχολείου, καθώς καί αί εισπράξεις 
£195.— εκ τής κληρώσεως ένός ζωγραφικού πίνακος εύγενώς προσφερθέντος ύπό τής 
Προέδρου τού Συνδέσμου Μητέρων, κυρίας ’Άννας ' Ιερωνυμίδου, τήν όποιαν τό 
σχολεϊον εύχαριστεϊ θερμώς.

Εκ τής έφετεινής διαχειρίσεως τών διαφόρων έσωτερικών ταμείων τού σχολεί
ου καί εισφορών διαφόρων εύγενών πολιτών προέκυψεν ποσόν £302.—, τό όποιον 
κατόπιν άποφάσεως τού Καθηγητικού Συλλόγου, κατετέθη είς τό Πάγιον Κεφάλαιον 
τής ’Εκκλησίας. Ούτω τό ποσόν τού Παγίου Κεφαλαίου 'Υποτροφιών άνήλθεν είς τό 
σεβαστόν ποσον τών £2,700.— τού όποιου οί τόκοι θά διατίθενται διά τήν κάλυψιν 
έξόδων διά σπουδάς είς τό έξωτερικόν άποφοίτου τού σχολείου τούτου.

Η υποτροφία θά καλυφθή διά ποσού £200.— διά τό άμέσως προσεχές άκαδη- 
μαίκον έτος, κατόπιν εύγενοΰς δηλώσεως τού Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου κ.κ. 
Μακαρίου Γ ', ô όποιος καί άπεφάσισεν νά συμπληρώνη κατ’ έτος, τό έκ τών τόκων 
τού Πάγιου Κεφαλαίου προερχόμενον ποσόν, μέχρις οτου άποφέρη τούτο έτήσιον 
τόκον τό ποσόν τών £200.—

Τής έν λόγω ύποτροφίας θά τυγχάνουν άποκλειστικώς άπόφοιτοι τού Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης....

Τώρα μετά την εξετασιν τού παρελθόντος προβαίνομεν είς τήν διαγραφήν τής 
πορείας τού μέλλοντος, βάσει βεβαίως τών κοινωνικών καί έθνικών μας πεποιθήσε
ων, ως ακόμη και τών αποκρυσταλλωμένων έκ τής πολυμόχθου μακροχρονίου έπα- 
φής μαζ, εκπαιδευτικών καί παιδαγωγικών μας «πιστεύω».

ώεκινούμεν εκ τών κοινωνικών δεδομένων: 'Η σύγχρονος ζωή είναι δράσις, 
ασκησις εξαντλητική, άγων μετά παντοίων έμποδίων, μόχθος τέλος μακροχρόνιος. 
Επόμενόν είναι λοιπόν ή έκπαίδευσις νά πρέπη νά προσανατολίζεται διά τήν έπιτυ- 

χή αντιμετώπισιν τών προβλημάτων τούτων. ’Αλλά αύτομάτως καί πάλιν διανοίγε- 
ται ένώπιόν μας ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς θά έπιτύχωμεν νά δώσωμεν είς τον νέον 
βλαστόν τά έφόδια αύτά;

Ελεχθη, υπό πολλών ότι ή γνώσις άποτελεϊ σκοπόν τού βίου καί συνεπώς καί 
τής εκπαιδεύσεως. "Ολα όμως γύρω μας μαρτυρούν, ότι δσοι έθεσαν τήν γνώσιν ώς 
μονον και βασικόν σκοπόν ζωής άπέτυχον. Καί δυνατόν είναι είς κάποιον σημεϊον τού 
βίου των να διελαμψαν εις τήν κοινωνίαν, τελικώς δμως δέν άπέφυγον τήν ήτταν, τήν 
ψυχολογικήν καί τήν κοινωνικήν.

Εις τον αιώνα τού μεγαλείου τών Μαθηματικών καί Φυσικών έπιστημών, δπου ό 
άνθρωπος ήρχισε νά άνιχνεύη τό σύμπαν διά τών ιδίων αύτού δυνάμεων, θά ήτο κατά 
τήν γνώμην μας αύταπάτη νά περιορισθώμεν είς τήν αϊγλην τής φιλολογίας καί τής 
τεΧν7)ζ μονον. "Οπως αύταπάτη θά ήτο καί ή στεγνή προσέγγισις μόνον τών θετικών 
έπιστημών.

Ο άνθρωπος είναι πνεύμα καί καρδία, σκέψις καί συναίσθημα καί ώς τοιούτος 
εχει τας άπαιτησεις του. ' Η έπιστήμη θά ίκανοποιήση τάς πνευματικάς του άνησυχί- 
αζ, τεΧνγ) και ή φιλολογία θά τέρψη τό κουρασμένον του μυαλό καί θά τον άνανεωση. 
Ούτω ή έπική μεγαληγορία τού 'Ομήρου, ή τραγική κάθαρσις τήν οποίαν χαρίζει ό 
Σοφοκλής καί τό μυστηριώδες μειδίαμα τής Τζοκόντας θά πρέπη νά συμβαδίζουν μέ 
το μεγαλεϊον τής σκεψεως ενός ’Άϊνσταϊν καί ένός Όπενχάϊμερ. "Ετσι ίσως έπιτευ- 
χθή η ισορροπία τού ανθρώπου καί ή παγκόσμιος γαλήνη. ’Ανθρωπισμός λοιπόν, 
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ψυχική καλλιέργεια καί τά επιστημονικά έπιτεύγματα των συγχρόνων θετικών επι
στημών πρέπει νά συμβαδίζουν.

"Ομως πέραν τούτων ύπάρχει καί κάτι άλλο. Σήμερον ό άνθρωπος έκτος του δτι 
είναι εθνική καί κοινωνική μονάς, πρέπει νά είναι καί μία πανανθρώπινος άξια, μία 
παγκόσμιος ηθική όντότης μέ θέασιν τών διεθνών προβλημάτων καί προσπαθειών. 
Σήμερον ύπάρχουν οι άνεπτυγμένοι καί οί ύποανάπτυκτοι, τά έθνη τά καλπάζοντα 
τεχνολογικώς καί τά έθνη τά μόλις άφυπνιζόμενα άπό ύπνον χιλιετηρίδων κι’ όλα 
αύτά είναι τό συνονθύλευμα τής σύγχρονης ζωής καί του περιβάλλοντος μας καί ώς έκ 
τούτου καί τής ίδικής μας ζωής, έφ’ οσον τό περιβάλλον παίζει πρωταρχικόν ρόλον 
εις τήν άνάπτυξιν του άτόμου.

"Ετσι μόνον ή ξηρά γνώσις καθίσταται στολίδι φορτικόν καί έπιφανειακόν. "Αλ
λωστε τό έπιβεβαιοϊ καί ό μέγας ’Ηράκλειτος: «Πολυμαθίη νόον ού διδάσκει». 
"Ομως έάν λάβωμεν τά άνωτέρω έκτεθέντα ώς ορθά τί ήμεϊς κάμνομεν διά νά έπιτύ- 
χωμεν; Δίδομεν είς τούς μαθητάς γνώσεις ίσως φορτικάς έχοντες ώς ιδανικόν τήν 
κατάκτησίν των. Μία παρεξηγημένη νοοτροπία βασισμένη έπάνω είς τήν άλλοτε 
περιωρισμένην άντίληψιν περί τής μορφώσεως, έχει θέσει τό ξηρόν γνωσιολογικόν 
μέρος τής μορφώσεως τόσον ύψηλά είς τρόπον ώστε νά έπισκιάζη τήν πραγματικότητα 
Κοντά στήν άκτινοβολίάν τής γνώσεως δεν ήτο δυνατόν νά σταθή ή πραγματικότης, ή 
όποια ώς έκ τής φύσεως της είναι κάτι τό κάπως άσύλληπτον καί ρευστόν.

Ούδέ επί στιγμήν θά ήθέλαμεν νά νομισθή δτι κηρύττομεν πόλεμον κατά τοϋ 
πνεύματος καί τής γνώσεως. 'Απλούστατα έπιθυμοΰμεν νά διανοίξωμεν διά τών 
γνώσεων τήν λεωφόρον τής σύγχρονης πραγματικότητας. Δόξα είς τό πνεύμα καί τήν 
γνώσιν τά όποια φωτίζουν τήν ζωήν καί τήν συγκροτούν άλλά καί δόξα είς τήν 
πραγματικότητα, ή όποια άποτελεϊ τήν ούσίαν τής ζωής. "Ετσι θά γίνη ό νέος 
άνθρωπος, ψυχική, ήθική καί κοινωνική όντότης, γνήσιον τέκνον τής έποχής του, 
άκριβώς δ,τι χρειάζεται αύτή ή έποχή, διά νά προοδεύση, προς τό καλόν δλων μας. 
Ούδείς φωτισμένος άνθρωπος ύπήρξε σοφός μέ τήν γνωσιολογικήν σημασίαν τής 
λέξεως. "Ολοι οί πρωτοπόροι, δλοι οι έργάται τού κοινωνικού συνόλου ύπήρξαν 
άνθρωποι έχοντες τά προσόντα, τά όποια διεγράψαμεν.

Πιθανόν νά έτονίσθη κατά κόρον ή έννοια τής πραγματικότητος. "Εγινε κατ’ 
άνάγκη, διά νά άπομονωθή ή πεπαλαιωμένη άντίληψις δτι τά γράμματα πρέπει νά 
μανθάνωνται χάριν τών γραμμάτων καί οχιν χάριν τής ζωής, μέ άποτέλεσμα τό 
σύγχρονον άγχος τής νεολαίας μας, ήτις παιδευθεϊσα κατά τρόπον μονομερή άδυνατεϊ 
νά συλλάβη τό νόημα τής σημερινής πραγματικότητος.

Κυρίες καί Κύριοι,
’Αγαπητά μας παιδιά,

Προέβημεν είς τήν έπισήμανσιν τής άνωτέρω άρχής έκ καθήκοντος γενικωτέρου· 
οχι ώς έκπαιδευτικός ύπεύθυνος τού σχολείου τούτου, ό όποιος θά θέση είς έφαρμογήν 
τήν έκτεθεϊσαν άρχήν. Συμπληρώσασα τήν ύπό τού 'Ελληνικού Νόμου άπαιτουμένην 
30πενταετίαν άποσύρομαι τής ενεργού ύπηρεσίας άπό τού έπομένου έτους. Τοιου
τοτρόπως είμεθα ύποχρεωμένοι νά κλείσωμεν μίαν πλευράν τής ζωής μας, τήν κυρι- 
ωτέραν, ή όποια ήναλώθη είς άγώνας διά τήν παιδείαν, τά παιδιά τού τόπου τούτου, 
τήν χρυσήν Νεολαίαν μας. Τριάκονταπέντε έτη νεότητος άφιερώθησαν είς τήν καλλι
έργειαν τών εύγενεστέρων ιδεωδών καί τήν προπαρασκευήν τής νεότητος είς τό νά 

καταστή άξια έργάτις τής κοινωνίας καί τής Πατρίδος. Τριάκονταπέντε έτη άγώνων, 
τούς όποιους έχαρακτήριζεν έντονος ψυχική έπαγρύπνησις. Έπρόκειτο περί τού πο- 
λυτιμωτέρου κεφαλαίου τής Πατρίδος καί ή έλαχίστη χαλάρωσις είς τό ζήτημα 
τής άγωγής τής Νεολαίας, ιδίως κατά τούς τελευταίους χαλεπούς καιρούς, θά ήτο 
ένδεχόμενον νά έπιφέρη βλάβας άνυπολογίστους. ’Αντί τής χαλαρώσεως καί τών 
μαλακών μεθόδων έπροτιμήσαμεν τάς αύστηράς, αίτινες ήγγυώντο μεγαλυτέραν 
άσφάλειαν είς τήν ορθήν άγωγήν τών αύριανών Μητέρων καί ' Ελληνίδων. Αί τάσεις 
προς παρεκτροπήν, όσονδήποτε άθώαι, άντικρύζοντο οχι μέ τό πνεύμα τού παρόντος, 
άλλά μέ τήν εύρεϊαν προοπτικήν τού μέλλοντος. Είς τάς ένεργείας μας είχομεν 
γνώμονα καί κριτήριον, δχι τήν σημερινήν μαθήτριαν, άλλά τήν αύριανήν γυναίκα, τήν 
αύριανήν ' Ελληνίδα μητέρα. ' Η μαθήτρια ήτο δι ’ ήμάς, τό προστάδιον, ή πρώτη ύλη 
διά τήν διαμόρφωσιν τής κοινωνίας τού μέλλοντος. 'Ο δρόμος άπό τον όποιον ώδή- 
γουν οί άρχαϊοι Γυμνασταί τούς έπιδόξους Όλυμπιονίκας ήτο σκληρός, έπίπονος, 
πλήρης άσκήσεων καί στερήσεων. ’Από τον ίδιον δρόμον ώδηγούσαμεν καί ήμεϊς τά 
παιδιά σας, τά παιδιά μας. Μάς ένδιέφερε περισσότερον ή νικήτρια τού οικογενειακού 
καί κοινωνικού στίβου, άπό τήν άφροντιν μαθήτριαν τού Γυμνασίου. Αύτή ή συναί- 
σθησις τής μεγάλης εύθύνης άπέναντι τής κοινωνίας καί τής Πατρίδος μάς ήνάγκαζε 
πολλάκις νά φανώμεν δυσάρεστοι, παρά τά αίσθήματά μας. « ' Ο ποιμήν, ό καλός τήν 
ψυχήν αύτού τίθησιν ύπέρ τών προβάτων» έδίδαξεν ό Κύριος. Καί ήμεϊς ποιμένα 
έθεωρήσαμεν τον εαυτόν μας κατά τά 35 έτη τής καθηγεσίας μας καί έθέσαμεν καί 
τήν ψυχήν καί τά αίσθήματά μας ύπέρ τής ύγιούς άσφαλίσεως τής ζωής τών προβά
των, τά όποια αί κατά καιρούς Κυπριακαί γενεαί μάς ένεπιστεύοντο.

Κυρίες καί Κύριοι, άγαπημένα μας παιδιά,
"Ο,τι έλέχθη άποτελεϊ ξεχείλισμα ψυχής, οχι περιαυτολογίαν. Ένομίσαμεν δτι 

μετά 35 έτών σκληράν έργασίαν, θά έπρεπε νά δώσωμεν μίαν έξήγησιν τής έπιστημο- 
νικής καί τής έκπαιδευτικής μας τακτικής. Άπερχόμεναι ήδη τής ύπηρεσίας καί 
βλέπουσαι είς τό παρελθόν αίσθανόμεθα ίκανοποίησιν, διότι έπετελέσαμεν πάν δ,τι 
έξηρτάτο έκ τών άσθενών μας δυνάμεων διά τήν ύγιά διαμόρφωσιν τής Κύπριας 
νεότητος.

Άποβλέπουσαι είς τό μέλλον αίσθανόμεθα γαλήνην καί αισιοδοξίαν. Αί κόραι, 
τάς όποιας παρεδώσαμεν είς τήν κοινωνίαν, είναι καλώς έξωπλισμέναι ψυχικώς καί 
πνευματικώς καί θά προαγάγωσιν έκ τού άσφαλούς τήν άτομικήν των άλλά καί τήν 
κοινωνικήν εύδαιμονίαν.

Είδικώς σεις, έφετειναί άπόφοιτοι, έχετε ύπ’ οψιν δτι έπωμίζεσθε άκόμη βαρυτέ- 
ρας εύθύνας άπό τάς παλαιοτέρας άποφοίτους. Άπέρχεσθε τού σχολείου είς μίαν 
έποχήν κρίσιμον καί ταραχώδη. Δέν εμπίπτει είς τήν δικαιοδοσίαν μου καί τόν ρόλον 
μου νά έπισημάνω ή νά κρίνω τά αίτια. Είναι όμως καθήκον μου νά έπισημάνω τό 
άγχώδες καί κρίσιμον τής σημερινής καταστάσεως. ’ Εκείνο τό όποϊον θά βοηθήση 
τόν τόπον νά έξέλθη άβλαβής καί νά βαδίση νικητής τόν δρόμον τών έθνικών πεπρωμέ
νων, είναι ή ήθική καί ή εθνική σταθερότης τών κατοίκων του. Τά δπλα αύτά παρελά
βατε, σεις, άπό τό σχολεϊον, τό όποϊον μέ συγκίνησιν άλλά καί χαράν σάς προπέμπει 
σήμερον είς τόν δρόμον τών κοινωνικών καί έθνικών άγώνων. Χρησιμοποιήσατέ τα 
διά νά άφοπλίσετε τούς όλιγοπίστους καί νά ένισχύσετε τούς ύγιεϊς στρατιώτας τών 
κοινωνικών καί έθνικών άγώνων. Θά είσθε έμψυχώτριαι τών άγωνιστών καί αν παρα- 
στή άνάγκη καί άμεσοι άγωνίστριαι.
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Μή δειλιάτε καί μή παρασύρεσθε. Σκέπτεσθε, άσφαλίζετε τα βήματα σας και 
προχωρείτε. Προχωρείτε μέ τό μέτωπον ύψηλά, μακρυά άπό τις κακοτοπιές και τας 
τυχόν παγίδας. 'Η συνείδησίς σας, την όποιαν έκαλλιεργήσατε κατά τά έξ έτη τής 
φοιτήσεώς σας εις τούτο τό σχολεϊον, αν την ακούσετε, θα σας ειδοποίηση εγκαίρως. 
Προτιμήσατε πάντοτε τούς φωτεινούς δρόμους, έστω καί αν αύτοι είναι γεμάτοι απο 
άνηφοριές. Θά κουραστήτε ίσως, άλλά θά έχετε την μεγάλην ίκανοποίησιν οτι ενικη- 
σατε καί οτι έκερδίσατε την ζωήν.

Νά είσθε βέβαιαι οτι μέ τον τρόπον αύτόν δεν στηρίζετε μόνον τό Εθνος και την 
Πατρίδα, άλλά έπιτελεϊτε καί έργον προσωπικόν: θεμελιώνετε κατα υγιή τροπον και 
την ΐδικήν σας προσωπικήν εύτυχίαν.

Εύγενεϊς κόραι, πού είσέρχεσθε εις τον στίβον τής ζωής: Βαδίσατε με το μετω- 
πον ύψηλά, τό βλέμμα προς τά εμπρός καί την σκέψιν προς τά όπίσω. Προσέξατε το 
τελευταϊον: Τό όπίσω είναι ή συνεχής έπισκόπησις των διδαγμάτων, τα οποία σας 
έδωσε το σχολεϊον. Φυλάξετέ τα εις τήν σκέψιν καί τήν συνείδησίν σας. Είναι αιώνια 
καί άλάνθαστα. Τά ύπαγόρευσαν ή Θρησκεία, ή ’Αρετή καί ή άνθρωπινη άξιοπρε- 
πεια.

' Ο Θεός ας όδηγεϊ πάντοτε τά βήματά σας.

Καί τώρα προς έσάς, άγαπητοί συνάδελφοι,
Μαζί διεξηγάγομεν τον ύψηλόν άγώνα τής διαμορφώσεως τής Κύπριας Νεοτη- 

τος. "Εργον ύψηλόν καί λεπτόν συνάμα, καθόσον έπρόκειτο περί νεότητας κορασια- 
κής. Μαζί άγωνιούσαμεν εις τάς κρίσιμους καί τεταραγμένας έποχάς, μαζί έσκιρτού- 
σαμεν εις τάς επιτυχίας. Μαζί έβαδίσαμεν εις δλα.

Τώρα ήλθεν ή ώρα νά βαδίσετε χωρίς έμέ. Κάποιος άλλος, εξ ίσου άξιος, θα 
καταλάβη τήν θέσιν μου. Του εύχομαι νά εύρη τήν αύτήν κατανόησιν καί άνταπόκρι- 
σιν έκ μέρους σας, τήν οποίαν εύρον καί έγώ. Χωρίς τήν ΐδικήν σας πρόθυμόν συνερ
γασίαν τίποτε δεν θά ήδυνάμην ”ά φέρω είς πέρας έπιτυχώς.

’Εκφράζω πρός ολους σας δημοσία άνεπιφύλακτον έπαινον καί εύχομαι συνέχι- 
σιν τής σταδιοδρομίας σας μέ αύξοντα ρυθμόν έπιτυχίας. ' Η άγαθή άνάμνησις τής 
συνεργασίας μας θά άποτελή παρηγοριάν εις τον μονήρην ύπόλοιπον βίον μου. 
’Αγαπητά μου παιδιά, Γονείς των παιδιών μας,

Αισθάνομαι τήν άνάγκην νά άπευθυνθώ τελικώς καί πρός σάς. Γιατί έσεϊς ύπηρ- 
ξατε ό κόσμος μας. Οι συνοδοιπόροι στόν τραχύν δρόμο τής ήθικής βελτιώσεως τού 
τόπου μας. Έσεϊς οί πρώτοι, τά παιδιά, ύπήρξατε οί άνθρωποι πού μάς έμπνέατε 
καί μάς δείχνατε τό δρόμο μας. "Απλαστοι μέ δίψα μαθήσεως και προβληματισμού 
μάς έκάνετε πάντοτε νά γρηγορουμεν ως οί σκοποί στο σκοτάδι, οί άγωνιζομενοι να 
άνιχνεύσουν τήν έλαχίστην ύποψίαν φωτός, διά νά τήν μεταβάλουν κατόπιν οδοιπορί
ας εις φάρους τηλαυγείς. Έσεϊς δέ άγαπητοί γονείς, ύπήρξατε οί σίγουροι βοηθοί είς 
τήν άναζήτησιν τού φωτός. Δέν θά ήθελα τώρα νά αναμνησθώ τών κοινών μας αγώ
νων διότι αύτοί αν καί ύπήρξαν πολλοί καί τραχείς καλύπτονται τώρα μέ τήν άχλύν 
ένός παρελθόντος, ώραίου καί μεγάλου, τό όποιον εύχαρίστως θα εζοΰσα πολλας 
φοράς αν ήτο δυνατόν. Περιορίζομαι, είς τό να νάς ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιας 
καί νά σάς διαβεβαιώσω ότι καί τώρα, δτε θά άποσυρθώ τής ενεργού υπηρεσίας, θα 
είμαι πάντοτε ό πρόθυμος σύμβουλος καί ό νοερός συνοδοιπορος τού αγώνος που θα 
συνεχίσετε, πού είναι ό άγώνας τού έθνους μας.

Καί πάλιν σάς εύχαριστώ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΤΡΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑΝΗΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Το τέλος τής έφετεινής σχολικής χρονιάς συνοδεύει γεγονός σημαντικό κι ’ άξιο- 
σημειωτο γιά τό σχολείο μας, μά καί γιά ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσμο τού 
τόπου μας· ή σεβαστή κι’ άγαπημένη μας διευθύντρια, σύμβουλος, παιδαγωγός, 
έπιστημων και πνευματική μητέρα συμπληρώνοντας λαμπρή σταδιοδρομία 35 χρό
νων άποσύρεται άπό τό έκπαιδευτικό έργο.

Αν υπάρχουν άνθρωποι πού θεωρούν εύκολο καί επομένως δχι μεγάλης σημασί
ας το εργον τού εκπαιδευτικού δέν έχουν παρά νά σκεφθοΰν αύτά: ή άποστολή τού 
εκπαιδευτικού πάντοτε, αλλα πιο πολύ σήμερα, είναι έργο άπίστευτα επίπονο καί 
δύσκολο· ή άδιάκοπη κι ’ έξαντλητική ψυχική καί πνευματική προσφορά του, ή έλλει
ψη κατανοησεως και εκ τών άνω καί έκ τών κάτω, πού δημιουργεί πολλές πικρίες κι ’ 
απογοητεύσεις, το πνεύμα τής χρησιμοθηρικής έποχής μας, πού στρέφει τήν προσοχή 
και το ενδιαφέρον τών παιδιών σέ στόχους περισσότερον πρακτικούς καί λιγώτερο 
ύψηλούς άπό εκείνους τής παιδείας, δλα τούτα άποτελούν προβλήματα τεράστια, τά 
όποια μόνον τότε μπορούν νά ξεπεραστούν, δταν ό έκπαιδευτικός άφοσιωθή ολοκλη
ρωτικά και ολόψυχα είς τό έργον του. Τούτο νομίζω δτι πέρα άπό κάθε άμφιβολία 
συνέβη με την κυρίαν Καραγεωργη. Εις δλην τήν μακρόχρονη έκπαιδευτικήν θητείαν 
της, αλλα ιδιαίτερα αφ δτου άνάλαβε τήν διεύθυνση τού Παγκυπρίου Γυμνασίου 
Θηλέων Παλουριωτίσσης έπέδειξε παραδειγματική προσήλωση καί τέλεια άφοσίωση 
είς το έργον τούτο, έπιδιώκοντας δχι μόνο τήν άρτιαν έπιστημονική κατάρτιση τών 
μαθητριών, άλλά προ παντός τήν πνευματική καί ήθική τους διαπαιδαγώγηση. ’ Ορ
γάνωσε το σχολείο καί έχάραξε πραγματικά άξιοζήλευτη κατευθυντήρια γραμμή είς 
το έργον του, ώστε τούτο νά λειτουργή κανονικά καί εύχάριστα γιά τις τροφίμους 
του, αλλα καί καλής φήμης μέσα είς τό εύρύτερον κοινωνικόν περιβάλλον ν ’ άπολαύη.

Έν πρώτοις έπεσήμανε ορθά καί είσηγήθη τις κατάλληλες λύσεις είς πλεϊστα 
εκπαιδευτικά προβλήματα, δπως τό πρόβλημα τής διαφοροποίησης τής παιδείας μέ 
την δημιουργίαν τεχνικής καί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως καί γιά τις κοπέλλες, 
τής σύνταξης ομοιομορφων σχολικών κανονισμών, τής ψυχαγωγίας τών μαθητών, τής 
δημιουργίας καλυτέρων συνθηκών έργασίας γιά τούς καθηγητές καί πολλών άλλων, 
πού ό χρόνος δέν μού έπιτρέπει νά άναφέρω.

Εξ άλλου τά έκπαιδευτικά της φρονήματα ύπήρξαν πάντοτε εύγενή καί γεν
ναία. «Οί σχολικοί άγώνες, άναφέρει κάπου, είναι άσφαλώς οί ύψηλότεροι δλων, διότι 
σχετίζονται με την διαμορφωσιν τού ανθρώπου». Καί άλλού: «’Έργον τού σχολείου 
είναι νά διαμορφώση τήν χρυσήν γέφυραν, ή όποια νά συνδέη τό ελεύθερον φρόνημα, 
καί τήν έλευθέραν άξιοπρεπή προσωπικότητα τών άνθρώπων αύτός ό σεβασμός πρός 
τον συνάνθρωπον δέν μπορεί νά έπιτευχθή παρά διά τού περιορισμού τής αύθαιρέτου 
έλευθερίας μας, δηλαδή διά τής πειθαρχίας».

Αλλα έκτος τού κυρίως έκπαιδευτικοΰ ρόλου διεδραμάτισε καί εύρύτερον κοι
νωνικόν, διανοίγοντας τον δρόμον γιά τήν χειραφέτηση καί τήν πνευματική άνοδο τής 
γυναίκας, άφοΰ ύπήρξε ή πρώτη έκπαιδευτικός καί γυμνασιάρχης τής Κύπρου.

Μια τέτοια βαρυσήμαντη προσωπικότητα έξαιρέτου έκπαιδευτικοΰ κύρους καί 
ενάρετου χαρακτήρα μού ελαχε νά αποχαιρετήσω άπό μέρους δλων τών άγαπητών 
συναδέλφων. Φοβούμαι πώς δέν κατάφερα νά μιλήσω σύμφωνα μέ τό ορθόν μέτρον.
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’Ανεξάρτητα όμως αύτού, σεβαστή κι’ άγαπημένη μας διευθύντρια, να είσαστε 
βέβαιη πώς ή άγάπη κι’ έκτίμησή μας θά σας συνοδεύη παντού δπου κι’ αν βρίσκε
στε. Πιστεύομεν πώς τούτη την στιγμή νοιώθετε τήν άπόλυτη ικανοποίηση και την 
ύψηλή εύτυχία, πού μόνο ή εύόδωση των μεγάλων ηθικών και πνευματικών αγωνων 
προσφέρει στον άνθρωπο. ’Αγωνιστήκατε τον καλό αγώνα, εφερετε εις πέρας το 
δύσκολον έργον σας, γι’ αύτό ή τιμή καί ή δόξα σάς άνήκουν έξ ολοκλήρου.

Βαθειά συγκινημένοι ολοι μας σάς εύχόμαστε κάθε χαρά καί ευτυχία στο νεο 
στάδιο τής ζωής σας καί σάς διαβεβαιώνουμε πώς τό φωτεινό παράδειγμά σας θά μάς 
έμπνέη καί θά μάς καθοδηγή πάντοτε.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
TOT ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΟΝΕΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗΣ κ. ΚΑΛΑ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

Πανοσιολογιώτατε,
’Εκπρόσωποι τής Μητρός Πατρίδας,
"Εντιμοι Κύριοι Σχολικοί ’Έφοροι,
Κυρίες καί Κύριοι,

' Υπό του Συμβουλίου Γονέων καί του Συνδέσμου Μητέρων τού Γυμνασίου 
τούτου μου άνετέθη ό τιμητικός κλήρος νά άπευθύνω μερικάς λέξεις έπί τή εύκαιρία 
τής άφυπηρετήσεως τής Διευθυντρίας τού Γυμνασίου μας έλλογίμου κυρίας Καραγε- 
ώργη.

Σάς βεβαιώ, ότι μου είναι δύσκολον νά εύρω τάς καταλλήλους λέξεις διά νά 
έκφράσω τήν εύγνωμοσύνην καί τήν έκτίμησιν όλων μας προς τήν καν Καραγεώργη 
διά τάς μεγάλας ύπηρεσίας, τάς οποίας προσέφερε διά τήν καθ ’ ολα Χριστιανικήν καί 
Ελληνοπρεπή διαπαιδαγώγησιν τών τέκνων μας.

Το επάγγελμα του έκπαιδευτικοΰ είναι άναμφιβόλως τό ίερώτερον καί τό εύγενέ- 
στερον τών έπαγγελμάτων. ’Αλλά καί τό πλέον δύσκολον, καί ή κα Καραγεώργη 
εγνωριζε τούτο καλώς, καί τούτο έξέλεξεν ώς σταδιοδρομίαν της. Διά νά έπιτύχη 
όμως διέθεσε τον εαυτόν της ψυχή τε καί σώματι είς τήν ύπηρεσίαν τού ιερού τούτου 
έπαγγέλματος έν γνώσει τών εύθυνών, τών δυσκολιών καί πλειστάκις τών πικριών 
τάς οποίας είχε νά άντιμετωπίση διά νά φθάση είς τον σκοπόν καί νά νικήση. Καί 
ένίκησεν, άφοΰ είργάσθη σκληρά έπί ολόκληρον τριακονταπενταετίαν διά νά παραδώ- 
ση είς τον άγώνα τής ζωής χιλιάδας νεαρών ύπάρξεων, άφού έσφυροκόπησε καί 
έχάλκευσε τον χαρακτήραν των καί τον έπροίκισε μέ τάς ήθικάς καί Χριστιανικάς 
άξίας τής ’Ορθοδόξου ήμών πίστεως καί τάς έπότισε μέ τά ιερά νάματα τών έθνικών 
μας ιδεωδών καί τού άθανάτου ύμών 'Ελληνικού πολιτισμού.

Διά τήν προαγωγήν όμως καί τήν πραγματοποίησιν τών εύγενών τούτων έπιδι- 
ώξεων ή κα Καραγεώργη διέθετε μεγάλην φιλοπονίαν καί εργατικότητα, χριστιανι
κήν άγάπην καί άρετήν, ύπομονήν καί καρτερικότητα, άκεραιότητα χαρακτήρος, ορ
γανωτικά προσόντα, συνεργασίαν καί κατανόησιν προς τούς συναδέλφους της, μεθοδι
κήν αύστηρότητα άλλά καί μεγάλην στοργήν προς τά τέκνα μας.

' Η προσφορά τής κας Καραγεώργη είς τήν εθνικήν μας παιδείαν ύπήρξε μέγι- 
στον κεφάλαιον διά τήν νήσον μας καί θά παραμένη τούτο ζωντανόν ύπόδειγμα 
φιλοπονίας καί εργατικότητας δι ’ όλους τούς έκπαιδευτικούς μας· θ ’ άποτελή δι ’ 
αύτούς τον λαμπρόν φάρον, ό όποιος θά τούς φωτίζη καί θά τούς καθοδηγή είς τον 
άκανθώδη δρόμον τού καθήκοντος καί τής τιμής.

Τό Συμβούλιον Γονέων, ό Σύνδεσμος Μητέρων καί τά γυνακεϊα σωματεία, άπε- 
φάσισαν όπως τιμήσουν τήν καν Καραγεώργη καί είς δημοσίαν συγκέντρωσιν είς τό 
λίαν έγγύς μέλλον.

Δεν προτίθεμαι νά έπεκταθώ διότι, όσα καί νά πώ, δεν νομίζω οτι θά είναι 
άρκετά διά νά πλέξω τό έγκώμιον τής άγαπητής καί σεβαστής κας Καραγεώργη, τήν 
δράσιν καί τάς άξιολόγους ύπηρεσίας τής οποίας όλοι σας καλώς γνωρίζετε. Διά 
τούτο σάς παρακαλώ όπως μοΰ έπιτρέψητε νά έκφράσω έκ μέρους όλων τών γονέων
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την μεγάλην μας εύγνωμοσύνην και τάς άπειρους εύχαριστίας μας, ώς έλάχιστον 
φόρον τιμής προς την άφυπηρετουσαν καν Καραγεώργη διά τάς πολλαπλάς καί εύσυ- 
νειδήτους ύπηρεσίας τάς οποίας προσέφερεν ιδιαιτέρως εις τά τέκνα μας καί γενικώς 
εις την παιδείαν τής Νήσου μας.

Τό Συμβούλιον Γονέων καί ό Σύνδεσμος Μητέρων του Γυμνασίου τούτου ώς 
έλαχίστην ένδειξιν σεβασμού καί έκτιμήσεως προς την άποχωροΰσαν καν Καραγεώρ
γη άπεφάσισε τά εξής:

1) Νά έκδώση τό άκόλουθον ψήφισμα:
Τό Συμβούλιον Γονέων καί ό Σύνδεσμος Μητέρων τού Παγκυπρίου Γυμνασίου 

Θηλέων Παλουριωτίσσης, συνελθόντα είς κοινήν συνεδρίαν, έπί τή άφυπηρετήσει τής 
έλλ. Διευθυντρίας κας Κ. Καραγεώργη, όμοφώνως καί έκθύμως ψηφίζουν:

α) ’Εκφράζουν την άπειρον έκτίμησιν καί εύγνωμοσύνην άπάντων των Γονέων 
προς την άφυπηρετουσαν έλλ. Διευθύντριαν διά τον άριστον τρόπον μέ τον όποιον 
διηύθυνε τό Γυμνάσιον Παλουριωτίσσης, ώς επίσης καί διά τό άδιάλειπτον καί θερ
μόν ένδιαφέρον τό όποιον έπεδείκνυε διά την πλήρη μόρφωσιν, την ήθικήν διάπλασιν 
καί την έν γένει άρτίαν άγωγήν των τέκνων των.

β) ’Εκφράζουν την βαθεϊαν εύγνωμοσύνην τού Συμβουλίου Γονέων καί τού Συν
δέσμου Μητέρων διά τό ύψηλόν φρόνημα κατανοήσεως καί συνεργασίας, τό όποιον 
έπεδείκνυε πρός αύτά, πράγμα τό όποιον συνετέλεσε μεγάλως είς την εύόδωσιν τού 
έργου των.

γ) Εύχονται πρός την άπερχομένην έλλ. Διευθύντριαν όπως έν ύγεία καί εύτυχία 
συνέχιση την πνευματικήν προσφοράν της, έπ ’ άγαθω τής πνευματικής καλλιέργειας 
των μελλουσών γενεών.
2) Νά προσφέρη τό μικρόν τούτο άναμνηστικόν δώρον, παρακαλεϊται δέ ή κα Καρα
γεώργη όπως τά άποδεχθή.

ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ TOT ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1961-62

’Αγαπητά μου παιδιά,
Είναι μέ συγκίνησιν πραγματικήν, χαράν, ύπερηφάνειαν, άλλά, ομολογώ, καί 

δέος, πού σάς άπευθύνω έκ μέρους τού Σχολείου τό «καλώς ήλθετε». Μέ συγκίνησιν, 
διότι σάς ξαναβλέπω όλες μαζί, έπειτα άπό ένα ύπηρεσιακόν χωρισμόν δύο έτών.

Μέ χαράν, διότι άναλογίζομαι τό τί θά μπορέσωμεν νά δημιουργήσωμεν μέ 
ολους τούς καθηγητάς καί τάς καθηγητρίας σας, χρησιμοποιοΰντες τάς πνευματικάς 
καί τάς ήθικάς σας δυνάμεις.

Μέ ύπερηφάνειαν, διότι έφέτος μοΰ έλαχεν ό κλήρος, νά διευθύνω έν σχολεϊον μέ 
τόσον βραχυχρόνιον παράδοσιν, άλλά καί μέ τόσην δυναμικότητα.

Είς τά άνωτέρω πρέπει νά προστεθή καί τό δέος... τό δέος τών μεγάλων εύθυ- 
νών, τές όποιες κάμνει άκόμη μεγαλύτερες ή πλήρης συναίσθησις. Πρέπει νά σάς 
ομολογήσω, οτι έχω πλήρη συναίσθησιν τών εύθυνών μου, καί, έπομένως, καί πολ
λούς φόβους. Αύτούς τούς φόβους, οί όποιοι είς την περίπτωσιν την ίδικήν μου δέν 
είναι ψυχολογικόν άλλά ήθικόν συναίσθημα, τούς κατανικώ μέ την σκέψιν, οτι θά μέ 
βοηθήσετε είς το μεγάλο έργον τής μορφώσεώς σας, τό όποιον μαζί μέ όλους τούς 
καθηγητάς σας, έχομεν άναλάβει. Καί θά μέ βοηθήσετε άσφαλώς, έάν έχετε ύπ ’ δψιν 
τά έξής:

1 ) "Οτι είς τό ζήτημα τής μορφώσεώς δέν έπιτρέπονται δισταγμοί, ούτε χωρούν 
μετριότητες. ' Ο άνθρωπος πού θέλει νά μορφωθή πραγματικά δέν πρέπει νά διστάση 
νά άφιερώση όλον του τον χρόνον καί δλας του τάς δυνάμεις είς τό ύψηλόν έργον τής 
πνευματικής καί τής ήθικής άγωγής του. Θέτει τά θεμέλια τής μετέπειτα ζωής του, 
καί, αν τά θεμέλια αύτά δέν είναι στερεά, ή αν έχουν κενά, τό κακόν θά ξεσπάση 
άργότερον, άθεράπευτον, δυστυχώς, όταν θά έχη είσέλθει είς τό πέλαγος τής ζωής. 
Άντιθέτως, όποια κτίσει τώρα γερά, ίσια καί χωρίς ψευτιάν τά θεμέλια τής ζωής 
της, θά έχη έξασφαλίση έπειτα μίαν σταθεράν, ίσιαν, προκομμένην καί εύτυχισμένην 
ζωήν.

2 ) Είς τό ζήτημα τής μορφώσεώς δέν χωρεϊ ή έννοια τού «δέν μπορώ». Δέν 
μπορώ σημαίνει «δέν θέλω». Άλλά κανένας ήθικός άνθρωπος δέν είναι δυνατόν νά πή 
«δέν θέλω την εύτυχίαν μου, δέν θέλω την εύτυχίαν τών γύρω μου». Πιστεύω άπόλυ- 
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τα εις την άγνότητα των προθέσεών σας καί την εύγένειαν τής ψυχής σας καί δι ’ αύτό 
άκριβώς πιστεύω εις την επιτυχίαν του ύψηλοϋ έργου τής άγωγής σας. Θά μου πήτε. 
Μ à δεν ύπάρχουν άδύνατες; Δεν ύπάρχουν κακές μαθήτριες; ’Αδύνατες, ναί. Κακές, 
οχι. Κακομαθημένες, μάλιστα. Αύτές τές άδύνατες καί τές κακομαθημένες, πού ή 
άδυναμία τους οφείλεται σέ κενά προηγούμενα, σέ πνευματικήν άδιαφορίαν ή σέ 
δυσμενείς οικογενειακές συνθήκες, θά πρέπη δλοι μας νά προσπαθήσωμεν νά τές 
δυναμώσωμεν, νά τές κάμωμεν άρτιες πνευματικές καί ήθικές μονάδες τώρα, διά νά 
τές εχωμεν άρτιες κοινωνικές καί εθνικές μονάδες αυριον. Την προσπάθειαν αύτήν θά 
την άναλάβη ό Σύλλογος των καθηγητών καί των καθηγητριών σας, νά εϊσθε βέβαιες. 
"Ομως δέν άρκεϊ αύτό. Πρέπει νά έργασθήτε καί σεις έπάνω εις την κατεύθυνσιν 
αύτήν. Τό άξίωμα του « ' Ο καθείς διά τον έαυτόν του καί ό Θεός δι ’ δλους» δέν ισχύει 
δι’ έν σχολεϊον μέ ιδεώδη καί κατευθύνσεις ' Ελληνοχριστιανικάς. Άντιθέτως δι’ έν 
σχολεϊον δπως τό ίδικόν μας ισχύει τό «Κάθε μία διά τον έαυτόν της καί δλες δι’ 
δλες». Εις τό σημεϊον αύτό θά βοηθήσετε μέ την άτομικήν σας προσπάθειαν καί τό 
παράδειγμά σας. Τί χρειάζεται μία συμμαθήτριά σας; Νά τό άνακαλύψετε καί νά τής 
τό προμηθεύσετε. Τί την στενοχωρεϊ; Νά τό εύρετε καί νά την βοηθήσετε νά τό 
νικήση.

Άλλ’ εις τό σημεϊον αύτό δέν άρκεϊ ή ίδική μας προσπάθεια καί ή ίδική σας 
φροντίς. Είναι άπαραίτητος ή προσπάθεια των ιδίων. Αύτές θά πρέπη νά μας έκθέ- 
τουν τά προβλήματά των, είτε άπ ’ εύθείας, είτε διά των άντιπροσώπων των τάξεων. 
* Ωρισμένην ώραν τοϋ άπογεύματος τό Γραφεϊον θά εϊναι άνοικτόν, καί θά δικαιούται 
ή κάθε μία σας νά μέ βλέπη διά τά προσωπικά της προβλήματα. Θά λέγωμαι Διευ
θύντρια, άλλά θά είμαι σύμβουλος καί βοηθός.

'Υπάρχουν πολλά πράγματα καί προβλήματα, τά όποια δέν εϊναι δυνατόν νά τά 
θίξωμεν τώρα. Θά θίξω μόνο ένα τελευταϊον, εις τό όποιον άποδίδω μεγάλην σημασί
αν. Εϊναι τό ζήτημα τής έμπιστοσύνης πρός τούς καθηγητάς καί τάς καθηγητρίας 
σας. Αί πράξεις, οί λόγοι καί οί θυμοί των, νά εϊσθε βέβαιες, ότι δέν έχουν άλλο 
έλατήριον παρά την βελτίωσίν σας. "Αν τό άντιληφθήτε αύτό, ούτε σεις θά λυπάσθε 
διά την αύστηρότητά των, ούτε θά τούς άναγκάζετε μέ τούς τρόπους σας νά εϊναι 
αύστηροί.

Μέ την βοήθειαν τού Θεού, την όποιαν έπεκαλέσθημεν προ ολίγου, μέ πίστιν 
πρός τά ύψηλά ιδανικά τής πίστεως καί τής πατρίδας, τά όποϊα καλούμεθα νά καλλι- 
εργήσωμεν όλοι μαζί διά τό καλόν τής Κύπρου μας, καί μέ άπόλυτον έμπιστοσύνην 
εις τά άγαθά σας αισθήματα καί εις τό μέλλον, κηρύττω σήμερον την έναρξιν των 
μαθημάτων τοϋ σχολικού έτους 1961-62 καί εύχομαι εις όλες

ΚΑΛΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ 16.10.61

’Αγαπητά μου παιδιά,
’Ήθελα πρώτον νά σάς έπαινέσω σήμερα καί νά έκφράσω την εύαρέσκειαν τών 

καθηγητών σας καί την ίδικήν μου διά την φρόνιμη στάσιν σας καί την σταθερότητα 
πού έπεδείξατε, όταν την παρελθοϋσαν Πέμπτην άνεύθυνα καί άτίθασσα στοιχεία 
ήθέλησαν νά διαταράξουν την κανονικήν λειτουργίαν καί γαλήνην τοϋ σχολείου μας 
καί νά έπηρεάσουν δυσμενώς καί έπιζημίως πρός παρέκλισιν άπό τον ορθόν τρόπον 
τής διαπαιδαγωγήσεως καί άγωγής σας.

Έδείξετε μέ την στάσιν σας οτι έχετε προσωπικότητα καί κρίσιν άρκετήν, ώστε 
νά μπορείτε νά διευθύνετε οχι μόνον τούς έαυτούς σας άλλά καί νά δίδετε μαθήματα 
εις έκείνους πού δέν έχουν συναίσθησιν τοϋ προορισμοΰ καί τοϋ έργου τών μαθητών.

Εύχαριστώ ιδιαιτέρως τάς μαθήτριας τών μεγάλων τάξεων αί όποϊαι έβοήθησαν 
μέ την στάσιν των καί έχάραξαν καί έδειξαν τον ορθόν δρόμον εις τάς μικροτέρας 
μαθήτριας.

Αύτό πρέπει νά γίνη παράδοσις εις τό σχολεϊον μας καί δπως άνέφερα καί εις την 
προσευχήν τής προηγουμένης Δευτέρας πρέπει οί μεγαλύτερες μαθήτριες νά εϊστε 
ύπόδειγμα καί οδηγοί τών μικροτέρων, νά εϊστε άψογες σέ συμπεριφοράν, φρονιμάδα 
καί έμφάνισιν ώστε νά εϊσθε διά τάς μικροτέρας παράδειγμα πρός μίμησιν. Θά άπο- 
κτήσουν έτσι καί οί μικρότερες συναίσθησιν τών καθηκόντων των καί τοϋ προορισμοΰ 
των.

"Ολοι οί καθηγηταί σας καί έγώ έλπίζομεν καί πιστεύομεν δτι θά φανήτε άντά- 
ξιες τών προσδοκιών μας καί οτι θά συναισθάνεσθε πάντοτε τό καθήκον σας καί 
άπέναντι τοϋ έαυτοΰ σας, τοϋ σχολείου σας ώς συνόλου, τής Πολιτείας καί τοϋ 
’Έθνους. Άποβλέπομεν πρός σάς ώς άξίας καί περιμένομεν πολλά. Εϊθε αί έλπίδες 
μας νά μην άποβοΰν μάταιαι καί ψευδείς.

Καί τώρα μετά τον έπαινον, θά άναφερθώ σέ μερικάς συμβουλάς πρός ολας σας 
καί νά σάς ύπενθυμίσω τά έξής:
1. Νά διοργανώσετε κατόπιν οδηγιών τών καθηγητών σας μέ δλας σας τάς δυνάμεις, 
δσον τό δυνατόν καλύτερον καί άρτιώτερον την ένδοσχολικήν έορτήν κατά τό πρωί 
καί τό άπόγευμα τής 27ης ’Οκτωβρίου. ' Ο εορτασμός αύτός γίνεται, δπως δλες σας 
γνωρίζετε, διά νά τιμήσωμεν την Σημαίαν καί την μεγάλην έπέτειον τοϋ ιστορικού 
"Οχι καί θά έπιτύχετε, έάν έτοιμασθήτε ψυχολογικά ώστε νά αίσθανθήτε την σημα
σίαν τού ιερού συμβόλου τής Πατρίδος τής Σημαίας, καθώς καί την μεγάλην σημασί
αν τής ’Εθνικής ’Επετείου.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1961

’Αγαπητά μου παιδιά,
Θά άναφερθώ καί σήμερα εις συμβουλάς καί παραινέσεις τάς οποίας καί άλλοτε 

άνεφέραμεν. Νά είστε κόσμιες, άξιοπρεπεϊς καί πειθαρχημένες. Ή δλη σας συμπερι
φορά καί έμφάνισις, οι τρόποι σας πρέπει νά είναι τέτοιοι ώστε νά ύπερηφανεύωνται 
γιά σας καί ή οίκογένειά σας καί τό σχολεϊον τότε θά αίσθάνεσθε καί έσεϊς καλύτερα, 
θά έχετε την ίκανοποίησιν δτι βαδίζετε τον δρόμον τής άρετής καί τής προόδου.

'Η πειθαρχία είναι μέγιστος παράγων προόδου καί όλες άσφαλώς θά έχετε 
προσέξει ότι τά πειθαρχημένα άτομα, αί πειθαρχημέναι οίκογένειαι, σχολεία, κοινω- 
νίαι καί έθνη είναι έκεϊνα πού εύδοκιμοΰν περισσότερον είς την ζωήν.

’Ιδιαιτέρως άναφέρομαι εις την σημασίαν τής σχολικής πειθαρχίας. ΕΓμεθα, 
όπως άνέφερα καί άλλοτε, ένα σύνολον, μία μεγάλη όμάς, μία κοινότης. "Ολες πρέπει 
νά άκολουθοϋμεν τάς αύτάς άρχάς καί διατάξεις τάς οποίας τό σχολεϊον μας χαράζει 
καί τοποθετεί π.χ. πρέπει όλες νά φέρωμεν την ιδίαν στολήν καί νά μη θέλωμεν νά 
διαφέρωμεν άπό τό σύνολον.

’Εάν μερικές θέλωμεν νά ξεχωρίζωμεν έχουσαι άλλην στολήν παρά την ύποδει- 
χθεϊσαν ύπό τοϋ σχολείου, θά κάμωμεν άμέσως την κακήν έντύπωσιν, ότι εϊμεθα 
άπειθάρχητες, έγωιστριες καί γενικώς δτι δεν θέλωμεν καί δεν μποροϋμεν καθόλου νά 
άποτελέσωμεν μέλος ενός συνόλου και νά συντελέσωμεν είς την πρόοδον αύτοΰ.

Συμφώνως λοιπόν μέ δσα άνεφέραμεν προηγουμένως άντιλαμβάνεσθε δτι τό 
σχολεϊον ώς ένδιαφερόμενον διά τό σύνολον των μαθητριών, δεν μπορεί νά δέχεται 
τάς μαθήτριας του, ντυμένας κατά βούλησιν. ΓΓ αύτό παρακαλώ σήμερον τούς κα- 
θηγητάς καί τάς καθηγητρίας σας, νά άποβάλλουν άπό τάς αίθούσας παραδόσεως δσας 
άπό σάς δεν συνεμορφώθησαν προς την ύπόδειξιν τού σχολείου δσον άφορα την στο
λήν καί γενικά τήν έμφάνισιν.

Επειδή όμιλοϋμεν περί σχολικών διατάξεων πρέπει νά άναφέρω δτι συμφώνως 
μέ τό φυλλάδιον πού σάς διενείμαμεν περί άπουσιών, ή εντεταλμένη έπιμελήτρια είς 
τήν όποιαν θά άπευθύνεσθε δταν είσθε άσθενεϊς ή διά σοβαρόν λόγον θέλετε νά 
έξέλθετε του σχολείου είναι ή κ. Χαραλαμπίδου. Καί κάτι άκόμη δσον άφορα τά 
φυλλάδια πού σάς διανέμομεν. Πρέπει νά τά άναφέρετε είς τούς γονεϊς σας ή κηδεμό
νας σας διά νά λαμβάνουν καί αύτοί γνώσιν.

"Ενας άλλος παράγων προόδου καί πολιτισμού κάθε άτόμου είναι ή καθαριότης 
καί ή τάξις. "Οπως ένδιαφέρεσθε διά τό σπίτι σας νά είναι καθαρό, στον ίδιο βαθμό 
αν μή καί μεγαλύτερο πρέπει νά ένδιαφέρεσθε διά τό σχολεϊον σας, δπου ζήτε τό 
μεγαλύτερον μέρος τής ήμέρας. Δυστυχώς διεπιστώθη, δτι τρώτε είς τάς αίθούσας 
τών παραδόσεων καί ρίπτετε τά χαρτιά οπουδήποτε ή τά άφήνετε νά πετοϋν είς τον 
άέρα καί νά γεμίζουν τήν αύλήν. 'Υπάρχουν κάλαθοι τών άχρήστων παντού καί αν 
θελήσετε νά άκούσετε τάς συμβουλάς μας, θά αίσθάνεσθε καί έσεϊς πολύ καλύτερα 
έάν βλέπετε τό σχολεϊον σας νά λάμπη άπό τάξιν καί καθαριότητα. ’Ιδιαιτέρως ζητώ 
άπό τάς μαθήτριας τών μεγάλων τάξεων νά θεωρήσουν τούτο ζήτημα ίδικόν των καί 
νά έπιβλέπουν καί οδηγούν τάς μικράς μαθήτριας μέχρις δτου άναπτυχθή καί είς 
έκείνας συνείδησις καθαριότητας καί τάξεως.

’Ακόμη ήθελα σήμερον νά σάς άναφέρω σχετικώς μέ τά θεάματα καί άλλας 
έξωσχολικάς έκδηλώσεις καί δραστηριότητας.
70

Τά θεάματα δέν έπιτρέπονται παρά μόνον δταν τό σχολεϊον άνακοινώσει, είς τάς 
πινακίδας δτι έπιτρέπει τήν παρακολούθησιν ώρισμένου έργου.

"Οσον άφορα άλλας έξωσχολικάς έκδηλώσεις σας, πρέπει πάντοτε νά ζητάτε 
τήν άδειαν καί έγκρισιν τού σχολείου διά συμμετοχήν σας.

Καί έπειδή πλησιάζει ή έορτή τής Σημαίας καί ή 28η ’Οκτωβρίου, ύπενθυμίζω 
δλες σας, δτι πρέπει νά έχετε έτοιμη τήν καλοκαιρινήν Κυριακάτικην στολήν σας δηλ. 
τήν φούστα σας άπό άλατζιά καί άσπρη μπλούζα συμφώνως μέ τό σχέδιο πού ύπάρχει 
είς τήν προθήκην καθώς καί τά καπέλλα σας. Περισσότερες πληροφορίες περί αύτών, 
θά σάς δώσουν οί καθηγήτριες τής Γυμναστικής καί οίκοκυρικών. ’Εγώ όμως έπί τή 
εύκαιρία θέλω νά σάς πώ τό έξής: δποια δέν έχει έτοιμη τήν στολήν της διά τάς 
προηγουμένως άναφερθείσας έρρτάς, δχι μόνον δέν θά λάβη μέρος είς τήν παρέλασιν, 
άλλά καί θά σημειωθή ώς άπειθαρχοΰσα καί θά ληφθή ύπ ’ δψιν, δταν θά καθορίζεται 
ή διαγωγή.

Νά μή πηγαίνετε τρεις μαζί είς τον δρόμον καί νά άγοράζετε οτιδήποτε θέλετε 
άπό τήν καντίνα.

Έλπίζουσα δτι θά λάβετε δλα πού άνεφέραμεν σοβαρά ύπ ’ δψιν ώστε νά άποτε- 
λήτε ή κάθε μία καί πρότυπον έν τω συνόλω μαθήτριας, ώστε νά είσθε συμπαθείς καί 
άξιαγάπητες είς δλας τάς καθηγητρίας, καθηγητάς, τήν Διευθύντριαν σας καί τούς 
γονεϊς σας, σάς εύχομαι καλήν καί εύχάριστην έβδομάδα.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ 30.10.61

’Αγαπητά μου παιδιά,
Μήνυμα του Δ/ντού Γραφείου Έλλην. Παιδείας άνέφερε: «Μή φανήτε έπιλή- 

σμονες των εύγενών παραδόσεων τής φυλής μας, αί όποϊαι καλούν έκαστον εις άφο- 
σίωσιν έπί τό έργον αύτού. Άφοσιωθήτε εις τά σχολικά σας καθήκοντα καί εις την 
ιδέαν τής πειθαρχίας, ριφθήτε μετά ζήλου είς την μελέτην, κάμετε βίωμά σας την 
άπόφασιν νά γίνετε άνθρωποι ολοκληρωμένοι, άνθρωποι πνευματικά καί ψυχικά καλ
λιεργημένοι, άφοσιωμένοι είς την έννοιαν τού άνθρώπου όπως τον έπλασαν οί πατέ
ρες ήμών ηθικήν οντότητα.»

Αύτό τό τέρμα, νά δημιουργήσωμεν δηλ. ήθικάς οντότητας καί πνευματικάς 
άξίας, είναι πού πρέπει όλοι νά έπιδιώκωμεν καί αύτός πρέπει νά είναι ό σκοπός καί 
τό ιδεώδες είς τό όποιον άποβλέπει ή κάθε μία άπό σας.

Διά τής έργασίας καί άφοσιώσεως είς την μελέτην θά έπιτύχωμεν πνευματικήν 
άνάπτυξιν. ’ Η άγάπη προς την έργασίαν είναι πρώτιστος παράγων διά την πρόοδον 
κάθε άνθρώπου· χωρίς έργασίαν κανένα άπό τά άγαθά τά όποια άπολαμβάνομεν δέν 
θάέχωμεν. Ή έργασία έκαμε τις έρημες έκτάσεις καλλιεργημένους τόπους, ή έργα- 
σία σκέπασε την Γήν μέ πολιτείες, τούς ωκεανούς μέ πλοϊα, τούς αιθέρας μέ άεροπλά- 
να. ’ Η έργασία έκαμε τά άκατέργαστα φυσικά προϊόντα χρήσιμα πράγματα, ή έργα
σία λυτρώνει άπό την φτώχεια καί εκπολιτίζει τούς βαρβάρους. ' Η έργασία είναι ζωή 
καί ή άργία θάνατος.

"Ολα αύτά ισχύουν γιά όλους τούς άνθρώπους καί ιδιαιτέρως γιά σάς, οί όποιες 
θά δημιουργήσετε τούς εαυτούς σας καί θά στηρίξετε τήν αύριανήν κοινωνίαν. Τό 
σχολεϊον σάς παρέχει τά μέσα, τά θεμέλια, τό βάθρο πάνω στό όποιον θά μπορέσετε 
νά σταθήτε όρθιες καί εύθυτενεϊς έάν στηριχθήτε τώρα γερά στά πολυποίκιλα στηρί
γματα πού σάς παρέχει. Άφοσιωθήτε λοιπόν, παιδιά μου, στά μαθήματά σας, ύπακού- 
ετε στούς καθηγητάς σας καί στάς σχολικάς διατάξεις καί καταβάλλετε κάθε προσπά
θεια νά μένετε άγνές καί άλύγιστες ήθικά καί πνευματικά διότι αν λυγίση ό τρυφερός 
κορμός ενός δένδρου, θά μείνη καμπουριασμένος, σημαδεμένος καί στραβός είς ολην 
του τήν ζωήν. Τό σχολεϊον σάς παρακολουθεί όλες μαζί καί τήν κάθε μίαν χωριστά μέ 
στοργήν καί άγάπην καί μέ μαλακό χέρι θά διωρθώση τά τυχόν λάθη σας είς όλους 
τούς τομείς: έλλείψεις όσον άφορά τήν πρόοδον σας είς τά μαθήματα ή παραβάσεις 
σχολικών κανονισμών. Θέλει νά είναι βέβαιον, οτι έσεϊς καταβάλλετε ολας σας τάς 
δυνάμεις διά νά είστε πραγματικές μαθήτριες.

Διά τήν προθυμίαν καί τήν συμβολήν όλων σας, διά τήν έπιτυχίαν τών έορτασμών 
διά τήν Σημαίαν καί τήν 28ην ’Οκτωβρίου έχω νά εύχαριστήσω καί έπαινέσω όλες 
σας.

Καλήν έβδομάδα καί καλόν μήνα.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ 
ΜΑΙΟΣ 1962

Παιδιά μου,
Διά τελευταίαν φοράν έντός τού σχολικού τούτου έτους κάμνομεν τήν κοινήν 

προσευχήν μας. 'Υπήρξατε καθ ’ δλην τήν διάρκειαν τού σχολ. έτους τό κύριον μέλη- 
μα μας καί ή κυρία μας φροντίς. Οί καθηγηταί σας καί αί καθηγήτριαί σας έδωσαν 
πολύν άπό τον εαυτόν τους διά τό ύψηλόν έργον τής άγωγής καί μορφώσεώς σας. 
Μεγαλωμένες κατά 8 μήνες άφ ’ ής στιγμής τό πρώτον σάς άπετείναμεν τον λόγον 
παρουσιάζεσθε τώρα ένώπιόν μας έμπλουτισμέναι είς γνώσεις καί μέ σταθεροποιημέ- 
νον χαρακτήρα. Ειμεθα ικανοποιημένοι διότι 1796 μαθήτριαι τού σχολείου τούτου 
καθ ’ δλην τήν διάρκειαν τού σχολ. αύτού έτους καί παρά τάς άντιξοότητας έργασίας 
δέν μάς παρουσίασαν σοβαρά παραπτώματα παρά είς έλάχιστον, άπειροστόν μπορώ 
νά πώ ποσοστόν, τό όποιον καί δέν δύναται νά ύπολογισθή καί καταγραφή. 'Ωρισμέ- 
ναι απερισκεψίαι καί άνέμελοι συνήθειές σας ή έχουν έκλείψει ή έχουν περιορισθή είς 
τό έλάχιστον. Αί γνώσεις σας έσταθεροποίησαν καί ηύξήθησαν καί τό μορφωτικόν 
επίπεδόν σας άνυψώθη. Ειμεθα ικανοποιημένοι διά τό έργον τό όποιον έπετελέσαμεν 
αλλα δεν πρέπει νά παραλείψωμεν άπό τό νά σάς συνιστώμεν καί νά σάς συμβουλεύ- 
ωμεν, να σάς άνοίγωμεν τά μάτια γιά νά βλέπετε παντού καί νά σάς όδηγούμεν πώς 
να ανεβαίνετε τον δύσκολο, άλλά καί ώραϊον δρόμον όταν πλέον μπορέσετε νά δήτε μέ 
καθάρια μάτια τον δρόμον τον καλόν, τον δρόμον τής άρετής καί τής προόδου. Παιδιά 
μθυ, εχετε πάντοτε ύπ ’ 0ψιν σας ότι έκεϊναι πού έπιτελούν τό καθήκον των θά 
φθασουν πάντοτε αισίως είς τό ύψος τού δρόμου πού ονειρεύονται. Σταθεροποιήσατε 
τον χαρακτήρα σας καί μή βαδίζετε καί μήν ζήτε άσκόπως, χαράξετε προορισμόν καί 
προσπαθήστε νά τον φθάσετε.
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ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗ 24.9.1962

’Αγαπητά μου παιδιά,
Μέ μεγάλην χαράν σάς ξαναβλέπομεν δλες οί καθηγήτριες καί οί καθηγηταί σας 

συνηθροισμένες έδώ, έτοιμες διά τήν πνευματικήν καί τήν ηθικήν εκστρατείαν τοϋ 
έφετεινοϋ έτους. Είπα «δλες» καί, πιθανόν, μερικές νά σκεφθοΰν «πώς δλες, άφοϋ 
μερικές έχουν φύγει άπό τό σχολεϊον, μερικές δέ προσέρχονται διά πρώτην φοράν;» 
Αύτο δέν εϊναι ορθόν. 'Ο δρος «δλες» διά τό σχολεϊον έχει διαφορετικήν σημασίαν. 
«"Ολες» διά τό σχολεϊον εϊναι τό σύνολον τής κορασιακής νεότητος, τής οποίας 
άναλαμβάνει τήν εύθύνην τής ήθικής καί τής πνευματικής διαπαιδαγωγήσεως, καί έπί 
τής οποίας άποθέτει τάς έλπίδας τής πατρίδος διά τήν αύριον. Πέρυσιν ήσαν καί 
άλλες, έφέτος εϊναι καί άλλες, τό έπόμενον έτος καί άλλες. "Ολες μαζί άποτελεϊτε 
ένα συνεχές καί άτελείωτον σύνολον μέσα είς τόν χρόνον, δπως καί ή Ελληνική 
Πατρίς, τής όποιας μίαν πλευράν έκπροσωπεϊτε προνομιακώς. *Η Ελλάς δέν ήταν 
χθές, ούτε σήμερον, ούτε αύριον, άλλά πάντοτε.

Μέ χαράν λοιπόν καί ύπερηφάνειαν σάς βλέπομεν «δλες» μαζεμένες σήμερον 
γύρω μας. Εϊσθε τό άθροισμα τών δυνάμεων καί τών έλπίδων τής Πατρίδος, πού μάς 
έδόθη τό προνόμιον νά σάς διαπλάσωμεν πνευματικά καί ηθικά, πάνω δέ άπό δλα 
έθνικά.

Παράλληλα πρός τό συναίσθημα τής χαράς μάς διακατέχει τό συναίσθημα τής 
εύθύνης. Δέν εϊναι μικρόν πράγμα νά άναλαμβάνη κανείς τήν θεμελίωσιν του ένός 
δευτέρου τών έλπίδων τοϋ έθνους. Μερικές πιθανόν νά άπορήσουν «Πώς-σάς βαρύνει 
τό συναίσθημα τής εύθύνης, άφοϋ έχετε τήν πείραν τών περασμένων έτών;» Άκριβώς 
αύτή ή πεϊρα τό κάμνει ζωντανώτερον καί βαρύτερον. ’Αποκαλύπτει διαρκώς εύθύ- 
νας καί δυσκολίας, τάς όποιας δέν ύποψιαζόμεθα ένωρίτερον. 'Ο ρόλος τής πείρας δέν 
εϊναι νά καθιστά μόνον τά πράγματα εύκολώτερα άλλά καί νά άποκαλύπτη τάς 
κρυμμένας δυσκολίας καί εύθύνας, αί όποϊαι διά τόν εύσυνείδητον άνθρωπον ούδέποτε 
τελειώνουν. "Ολοι οί καθηγηταί καί οί καθηγήτριές σας εϊμεθα βέβαιοι, δτι τό παρόν 
σχολικόν έτος θά μάς άποκαλύψη εύθύνας καί δυσκολίας, τάς οποίας δέν έφανταζόμε- 
θα πέρυσι, δπως καί τά έπόμενα άλλας καί άλλας. "Ενας ζωντανός χείμαρρος εϊναι ή 
ζωή, πού εξελίσσεται διαρκώς άνάμεσα άπό ρεύματα καί συνθήκας, πού δημιουργεί τό 
άδιάκοπον πέρασμα τοϋ χρόνου.

"Ομως πρέπει νά όμολογήσωμεν δλοι, τό βάρος τών εύθυνών μας τούτων έλα- 
φρώνει μία παρήγορος διαπίστωσις, ή οποία, φωτίζει μέ πολλάς έλπίδας τήν έφετει- 
νήν σχολικήν μας πορείαν. Εϊναι ή ίδική σας φιλότιμος προσπάθεια νά φανήτε άντάξι- 
αι τοϋ ρόλου, τόν όποιον προορίζεσθε νά διαδραματίσετε. Πέρυσιν έδείξατε μεγάλην 
καί πρόθυμον κατανόησιν νά άνταποκριθήτε είς δ,τι σάς έζήτει τό σχολεϊον. Εϊμεθα 
άπολύτως βέβαιοι δλοι καί δλες μας, δτι καί έφέτος θά έξακολουθήσετε τήν ίδιαν 
άνοδικήν πορείαν, τήν οποίαν ήκολουθήσατε πέρυσι, διά τήν θεμελίωσιν τοϋ μέλλον
τος τής πατρίδος, πού εϊναι καί τό ίδικόν σας προσωπικόν μέλλον. 'Ο δρόμος άλλως 
τε εϊναι ό αύτός. Τά ϊδια καθήκοντα, οί ίδιοι σκοποί, οί ίδιοι άγώνες, τά ϊδια ιδανικά. 
Μόνον πού έφέτος θά έπιζητήσωμεν ύψηλότερα επίπεδα έπιτυχίας. Αύτό άπαιτεϊ ό 
άπαράβατος κανών πού διέπει τήν ζωήν δλων τών προοδευτικών άνθρώπων. ’Ιδιαιτέ
ρως ήμεϊς οί "Ελληνες έχομεν μέσα είς τό αϊμα μας τήν συνήθειαν νά μή μένωμεν 
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ποτέ εύχαριστημένοι μέ δ,τι έχομεν, άλλά νά ζητώμεν διαρκώς νέα ύψηλότερα έπίπε- 
δα ζωής καί έπιτυχίας. Καί άκριβώς έπάνω είς αύτό στηρίζεται ή διαρκής άνοδική 
μας πορεία μέσα είς τό πέρασμα τριών ολοκλήρων χιλιετηρίδων έθνικής ζωής. ’Επά
νω είς τήν τάσιν αύτήν θά έστηρίχθη καί ό ‘Ιστορικός (Ηρόδοτος) ό όποιος μάς 
έχαρακτήρισεν ώς άεί παϊδας «"Ελληνες άεί παϊδες», δηλαδή διαρκώς άφελεϊς, νέοι, 
ορμητικοί, διαμορφοΰντες καί τελειοποιοΰντες κάθε δημιούργημα τοϋ παρελθόντος, 
ούδέποτε έπαναπαυόμενοι είς μίαν έπιτυχίαν.

Αύτήν τήν πορείαν πρός τά νέα παρόντα καί τά νέα μέλλοντα έγκαινιάζομεν 
σήμερον ύπό τάς εύλογίας τής έκκλησίας καί τήν νοεράν συμπαράστασιν τής πατρί
δος.

"Οπως ένθυμεϊσθε άπεκλείσαμεν πέρυσιν άπό τό πρόγραμμα τών έργασιών μας 
τό «δέν μπορώ». 'Ο άποκλεισμός ισχύει καί έφέτος. Διότι «δέν μπορώ» σημαίνει 
οπισθοχωρώ, καί οπισθοχωρώ σημαίνει σταματώ, άποτυγχάνω. Άλλά έργον τοϋ 
σχολείου δέν εϊναι νά διδάξη τήν όπισθοχώρησιν καί τήν άποτυχίαν, άλλά τήν μάχην 
καί τήν νίκην. Δι’ αύτάς τάς εύγενεϊς μάχας καί τάς ύψηλάς νίκας σάς καλοΰμεν καί 
έφέτος. "Οπλα άκατάβλητα διά τήν έπιτυχίαν θά έχετε τά αύτά μέ τά περυσινά, τήν 
πίστιν έπί τήν άξίαν τής Παιδείας, τήν έμπιστοσύνην έπί τούς καθηγητάς καί τάς 
καθηγητρίας σας καί τήν πεποίθησιν τής άτομικής καί τής οικογενειακής άξιοπρε- 
πείας, άκόμη δέ περισσότερον τής έθνικής άξιοπρεπείας. Έφέτος διά μίαν άκόμη 
φοράν πρέπει νά ύψώσετε ώς έμβλημά σας τούς στίχους, τούς οποίους θέτει ό Παλα- 
μάς είς τό στόμα τοϋ εύγενοΰς πολεμιστοΰ Δεξίλεω:

Θαρρώ εϊναι σάν τοϋ Αϊαντα ψηλό τ’ άνάστημά μου 
Θαρρώ τό δρόμο ένας Θεός μοΰ δείχνει καί κανένας, 
ναι καί κανένας δέ μπορεί νά κόψη τήν όρμή μου.

Καί σεϊς άγωνίστριες εϊσθε είς τόν ύψηλότερον άγώνα τής ζωής. Τίποτε δέν 
πρέπει νά σάς κόψη τόν δρόμον πρός τήν ήθικήν καί τήν πνευματικήν τελείωσιν. Οί 
καθηγηταί σας εϊναι παρά τό πλευρόν σας. "Ας παρακαλέσωμεν δλοι τόν Θεόν, δπως 
εύλογήση τό έργον μας.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗ 16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963

’Αγαπητά μας παιδιά,
Μέ χαράν και γαλήνην σάς ύποδεχόμεθα και πάλιν σήμερον, κατά τήν έπίσημον 

εναρξιν του εθνικού ήμών έργου. Εϊναι ή χαρά μας αύθόρμητον συναίσθημα. Τά 
παιδιά μας έπανέρχονται είς τήν πνευματικήν καί έθνικήν των εστίαν. Τι άλλο ήτο 
δυνατόν νά αίσθανθώμεν; ' Η γαλήνη όμως, τήν οποίαν αίσθανόμεθα δέν εϊναι φυσική. 
Εϊναι προϊόν ψυχικής καί πνευματικής συγκεντρώσεως. Μέσα είς τόν κυκεώνα τών 
ήθικών συγκρούσεων, είς τάς οποίας περιπίπτουν συνεχώς οί εχθροί τής πατρίδος 
μας, εϊναι άνάγκη νά αύτοσυγκεντρούμεθα διαρκώς, διά νά μή πτοούμεθα άπό τας 
άπειλάς των, καί διά νά δυνάμεθα νά έμμένωμεν σταθεροί είς τήν γραμμήν τών 
εθνικών μας επιδιώξεων. 'Η πνευματική συγκέντρωσις εϊναι έξ ϊσου άναγκαία. Θά 
κρατή έντονους είς τήν ψυχήν μας τάς μεγάλας ήθικάς άξίας τού Χριστιανισμού καί 
τού ‘Ελληνισμού καί θά μάς καθιστά ίκανάς νά συνειδητοποιώμεν τάς άγωνιστικάς 
μας δυνάμεις.

Αύτήν τήν ψυχικήν καί τήν πνευματικήν έγρήγορσιν θά προσπαθήσωμεν έφέτος 
νά σάς καλλιεργήσωμεν είς όσο τό δυνατόν μεγαλύτερον βαθμόν. Άν παραστή άνάγ
κη, θά ύποχωρήσωμεν είς.τό κεφάλαιον τών γνώσεων. Αί στρατιαί χρειάζονται κατα 
κύριον λόγον ψυχικάς καί πνευματικάς δυνάμεις. Σεις άποτελεϊτε στρατιάν. “Οχι μέ 
τήν μεταφορικήν σημασίαν τής λέξεως. Μέ τήν κυριολεξίαν. Εΐσθε ή στρατια, εις τήν 
όποιαν έναποθέτουν τάς έλπίδας καί τούς φόβους των όλοι. Αλλ εΐσθε συγχρόνως 
καί ή στρατιά, ή όποια έμπνέει όλους. Γονεϊς, φίλους, διδασκάλους, κοινωνίαν, 
’Έθνος. Διά σάς πολεμούν όλοι. Άπό σάς έμπνέονται όλοι.

Εϊναι αύτονόητον, ότι, ώς έκ τού ρόλου σας καί τών συνθηκών, υπο τας οποίας 
διαβιοϊ ή Νήσος, έχετε νά έπιτελέσετε σπουδαία καθήκοντα. Πρέπει νά κρατηθήτε 
συνειδηταί άγωνίστριαι μέσα είς τά πλαίσια τών κινδύνων, διά νά κρατήσετε συνειδη
τούς άγωνιστάς καί τούς άλλους. Ήμεϊς θά προσπαθήσωμεν νά σάς κρατήσωμεν 
δίδοντες είς τήν μόρφωσιν σας τήν γραμμήν, τήν όποιαν άπαιτοΰσιν αί σημεριναι 
περιστάσεις. Παλαιότερον κυρία γραμμή τής μορφώσεώς σας ήτο να καταστήτε 
ίκαναί νά άντιμετωπίζετε τά ήθικά καί τά πνευματικά προβλήματα τής ζωής σας. * Η 
γραμμή τήν όποιαν θά χαράξωμεν άπό έφέτος θά εϊναι νά καταστήτε ικαναι να 
άντιμετωπίζετε τούς κινδύνους. Πρέπει νά τονισθή έξ άρχής, ότι ή άντιμετωπισις 
αύτή δέν θά έχη παθητικόν χαρακτήρα. Ή παθητικότης εϊναι άρνησις, καί ή άρνησις 
δέν έχει θέσιν μέσα είς τήν ζωήν τής Χριστιανής καί τής Έλληνίδος. Δέν πρόκειται 
νά διδαχθήτε νά παρακάμπτετε τούς κινδύνους. Θά διδαχθήτε νά τούς άντιμετωπιζε- 
τε καί νά τούς έξουδετεροΰτε... 'Ο θετικός αύτός τρόπος εγκλείει πολλά δημιουργικά 
στοιχεία. Δίδει έν πρώτοις είς τήν ψυχήν τήν άναγκαίαν σταθερότητα πρός άντιμε- 
τώπισιν τών άναγκών, αί όποϊαι χαρακτηρίζουν τήν έποχήν. "Ολοι διακηρύττουν ως 
ιδεώδη έπιδίωξιν των τήν ειρήνην, ένω καλλιεργούν τόν πόλεμον. Διακηρύττουν την 
έλευθερίαν ένώ καλλιεργούν τήν άποικιακήν καί τήν οικονομικήν δουλείαν. Κατά 
δεύτερον λόγον ή νέα γραμμή θά σάς έξουδετερώση τό αίσθημα τού φόβου, το οποίον 
έπενεργεϊ άρνητικώς είς πάσαν δημιουργικήν έργασίαν. Τρίτον θά σάς έξασφαλιση τα 
άναγκαϊα έχέγγυα διά τήν έξασφάλισιν τών άτομικών καί τών εθνικών επιδιώξεων.
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Η έπιτυχία εϊναι νίκη, ή δέ ούσία τής νίκης έγκειται είς τήν έξουδετέρωσιν τών 
κινδύνων. Μέσα είς τό γενικόν στράτευμα τών κινδυνευτών τής πατρίδος καλεϊσθε νά 
αναλαβετε τον ρόλον σας. Πρέπει νά εΐσθε έτοιμες νά άντιμετωπίσετε μίαν άνεόρτα- 
στον μαθητικήν ζωήν, πληρη αγωνων καί κινδύνων. Οί κίνδυνοι καί οί άγώνες έχουν 
σύντροφον τήν στέρησιν.

Ομως μη λησμονήτε. Οι αγώνες, οί όποιοι διεξάγονται μέσα είς τά πλαίσια τού 
δικαίου καί τών νόμων τού Θεού γενικώς, δέν εϊναι δυνατόν παρά νά εύοδωθοΰν. Καί ό 
ίδικός μας εϊναι άγών δικαίου, άγων ήθικών άρχών. Δέν εϊναι δυνατόν παρά νά εύοδωθή. 
Μετά την ευοδωσιν θά άκολουθήση περίοδος έθνικών έορτασμών. "Ο,τι θά στερηθώ- 
μεν τώρα, θά τά άπολαύσωμεν τότε. Καί θά εϊναι ή άπόλαυσις πλήρης καί τελεία, 
διότι θά εϊναι σύμφωνος μέ τάς έπιταγάς τής έθνικής μας ιστορίας.

Έπί τού παρόντος ή πατρίς καλεϊ όλους καί δλας είς έθνικόν συναγερμόν. "Ολαι 
είς τάς έπάλξεις. Νύν ύπέρ πάντων ό άγών.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΤΡΙΑΣ
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1964
Κάτω άπό άντιξόους συνθήκας καί τόν Κυπριακόν λαόν άγωνιζόμενον περί 

ύπάρξεως καί έλευθερίας έπανανοίγει τάς πύλας του τό σχολεϊον, γιά νά σας ύποδε- 
χθή καί πάλιν, άγαπηταί μαθήτριαι, νά σάς προσφέρη τήν στοργήν καί τήν άγάπην 
του καί νά έπιτελέση καί διά τόν νέον χρόνον τό καθήκον του έναντι τής Ελληνικής 
παιδείας καί τής Πατρίδος.

Παρά τάς δυσκολίας δλοι οί καθηγηταί είναι έτοιμοι νά έργασθοΰν μέ τήν ιδίαν 
εύσυνειδησίαν καί άγάπην ώς καί κατά τά παρελθόντα έτη. "Ολοι εϊμεθα έτοιμοι νά 
συμβάλωμεν είς τήν πνευματικήν καί ψυχικήν σας κατάρτισιν χωρίς νά φειδώμεθα 
κόπων καί θυσιών Πάντοτε θά εύρισκώμεθα παρά τό πλευρόν σας συμπαραστάται 
καί βοηθοί είς όλα σας τά προβλήματα.

Σάς καλωσορίζομεν, παλαιάς καί νέας μαθήτριας τοϋ σχολείου, καί έλπίζομεν 
οτι θά φανήτε άντάξιαι τών προσδοκιών, τής άγάπης καί τών κόπων μας. Γνωρίζομεν 
άπό το παρελθόν τήν έπιμέλειαν καί τήν έργατικότητά σας καί έλπίζομεν δτι καί 
κατά τό άρξάμενον σχολικόν έτος θά έξακολουθήσετε νά έργάζεσθε μέ τόν ίδιον 
φιλότιμον τρόπον καί τήν ιδίαν ύψηλήν συναίσθησιν εύθύνης.

Τά ίδικά μας καθήκοντα, άλλά κυρίως τά ίδικά σας, κάτω άπό τάς δύσκολους 
αύτάς έθνικάς συνθήκας, προβάλλουν μεγαλύτερα καί έπομένως χρειάζεται νά έργα- 
σθώμεν έπιμελέστερα καί έντατικώτερα, διά νά δυνηθώμεν, είς τό μέτρον τών δυνά
μεων μας, νά ύπερνικήσωμεν τήν παρούσαν κρίσιν. Τοϋτο σημαίνει δτι πρέπει νά 
έργασθήτε διά τά μαθήματά σας, νά σέβεσθε τούς κανονισμούς τοϋ σχολείου καί νά 
εϊσθε έτοιμαι δι* οίανδήποτε ύπηρεσίαν ήθελε σάς καλέσει ή Πατρίδα.

Τό σχολεϊον εύρίσκεται κον^ά είς τούς θύλακας τής τουρκικής άνταρσίας. Τοϋτο 
δμως δέν τό ήμπόδισε πέρισυ νά συνέχιση τήν λειτουργίαν του. Καί έφέτος θά έργα- 
σθώμεν ύπό τάς ιδίας συνθήκας, άλλά δέν πρόκειται νά άφήσωμεν τήν θέσιν μας δσον 
άκραία καί αν είναι. Πρέπει νά έπαινεθοΰν τό θάρρος τό όποιον έπέδειξαν μικραί καί 
μεγάλαι μαθήτριαι τοΰ σχολείου καί έλπίζω πώς καί κατά τό νέον σχολικόν έτος δέν 
θά φανήτε όλιγώτερον γενναϊαι.

’Ιδιαιτέρως θά ήθελα νά καλωσορίσω τάς μαθήτριας τής A ' τάξεως αί όποϊαι 
διά πρώτην φοράν προσέρχονται είς τό σχολεϊον. Πρέπει νά γνωρίζουν δτι δλοι θά τάς 
περιβάλωμεν μέ τήν ιδίαν άγάπην, δπως καί τάς άλλας, καί πλησίον μας θά βροΰν 
οίανδήποτε βοήθειαν χρειασθοΰν. Μποροΰν άκόμα νά βασίζωνται είς τήν βοήθειαν 
τών μεγαλυτέρων μαθητριών δι ’ δλα τά ζητήματα τά όποια δέν μποροΰν μόναι των 
νά λύσουν.

Πρέπει δλοι νά αίσθανώμεθα έδώ ώς μία οικογένεια καί νά συνεργαζώμεθα μέ 
άγάπην, σύμπνοιαν καί κατανόησιν, διά νά μπορέσωμεν νά πραγματοποιήσωμεν τούς 
σκοπούς πού μάς άνέθεσεν ή Πατρίδα καί ή Πολιτεία νά έπιτύχωμεν. Πρόοδος τών 
άτόμων, άνοδος τής πνευματικής καί ήθικής των στάθμης, σημαίνει καί πρόοδον τοΰ 
Συνόλου. Πρόοδος δέ τοΰ συνόλου σημαίνει καί έξύψωσιν τής Πατρίδος.

Μέσα είς αύτά τά πλαίσια θά έργασθώμεν καί κατά τό άρξάμενον σχολικόν έτος 
καί πιστεύω δτι, δταν θά λήξη τό σχολικόν έτος, σέ δέκα μήνες, θά έχωμεν δλοι τήν 
ίκανοποίησιν δτι έπετελέσαμεν τό καθήκον μας.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ 
ΤΠΟ ΤΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΤΡΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ TOT ΣΧΟΛ. ΕΤΟΤΣ 1961-62

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μέ μεγάλην μου χαράν σάς καλωσορίζω είς τό σχολεϊον έπι τή ένάρξει τοΰ νέου 

σχολικού έτους. Τό νέον τοϋτο έτος είναι πραγματικώς νέον δι ’ δλους. Νέον δι ’ έμέ, 
ή όποια άναλαμβάνω έντελώς νέα καθήκοντα καί νέας εύθύνας, καί νέον διά σάς, οί 
όποιοι άναλαμβάνετε ύπηρεσίαν ύπό έντελώς νέας συνθήκας. ‘ Τπό νέας συνθήκας, όταν 
λέγω, δέν έννοώ μόνον έκείνους οί όποιοι άναλαμβάνουν ύπηρεσίαν τό πρώτον. ’Εν
νοώ δλους. Δι’ δλους μας γενικώς έχουσι δημιουργηθή νέαι συνθήκαι. ’Εν πρώτοις 
νέα κατάστασις είς τήν πολιτικήν ζωήν τοΰ Τόπου, τής όποιας άποτέλεσμα είναι ή 
νέα κατάστασις είς τά εκπαιδευτικά μας πράγματα. ’Εφέτος διά πρώτην φοράν 
άλλάσσει ριζικώς ή διοικητική διάρθρωσις τής Μέσης Παιδείας. ’Αποτέλεσμα αύτής 
τής άλλαγής είναι ή έπιτυχία μιάς σταθερότητος είς τό ζήτημα τοΰ διορισμού καί τής 
μισθοδοσίας τών καθηγητών. ’Από έφέτος ή εύθύνη τού διορισμού καί τής μισθοδο
σίας τής τάξεώς μας περιέρχεται είς χεϊρας τού Γραφείου Παιδείας. Ποία είναι ή 
διαφορά μεταξύ ένός διορισμού τού συνόλου τών καθηγητών άπό έν ύπεύθυνον Σώμα 
καί τού διορισμού των άπό διαφόρους έφορείας, αΐτινες δέν ήσαν άπολύτως ύπεύθυνα 
σώματα, δέν χρειάζεται νά τονίσω. ' Η νέα αύτή σταθερότης δημιουργεί τήν άνάγκην 
μεγαλυτέρας σταθερότητος καί άκριβεστέρου προγραμματισμού είς τήν έπιτέλεσιν 
τού έργου μας. Άπό έφέτος δέν δύναται νά έπιτελή ό καθένας μας τό έργον του 
σύμφωνα μέ τάς προσωπικάς του άντιλήψεις μόνον. Θά είναι ύπόχρεος νά τό έπιτελή 
σύμφωνα μέ τούς γενικούς κανόνας μέ τούς οποίους θά τό έπιτελοΰν δλοι, δχι μόνον 
είς τό σχολεϊον τούτο, άλλά καί είς δλα τά σχολεία τής Νήσου. 'Η ένοποίησις ώς 
άνέφερα προηγουμένως τών έκπαιδευτικών μας δυνάμεων, έπέφερε καί τήν ένοποίη- 
σιν τών κατευθύνσεων, ή δέ ένοποίησις τών κατευθύνσεων κατ ’ άνάγκην προϋποθέτει 
τήν ύπαρξιν μεγαλυτέρου βαθμού συνεργασίας. Αύτήν τήν άντίληψιν τής συνεργασίας 
έπιθυμώ νά τονίσω είς δλους. Είμαι βεβαία δτι θά τήν καλλιεργήσετε, τόσον έπ ’ 
άγαθω τοΰ γενικού έργου τού σχολείου, δσον καί διά τήν πλήρη έπιτυχίαν τού ίδικού 
σας επαγγελματικού έργου καί τού ίδικού μου είδικώτερον. "Οσον άφορά τάς άπόψεις 
μου διά τό έργον τού σχολείου έφέτος, έχουν ώς έξής. Τό Γραφεϊον τής Παιδείας δίδει 
τάς γενικάς κατευθύνσεις. "Εκαστος τών καθηγητών άναλαμβάνει νά έκπληρώση τό 
μέγεθος τών εύθυνών του μέσα είς τά πλαίσια τής άτομικής πορείας τήν όποιαν τού 
χαράσσει ή είδικότης του ώς έπιστήμονος καί μέσα είς τά πλαίσια τών γενικών 
κατευθύνσεων, τάς όποιας τοΰ έπιβάλλει ό ρόλος του ώς στρατιώτου μιάς κοινής 
γενικής στρατιάς. Ό διευθυντής δέν είναι παρά ό συντονιστής καί ό έπόπτης τοΰ 
έργου τούτου. Στρατιώτης καί αύτός έχει τά ίδια καθήκοντα πού έχουν οί άλλοι 
στρατιώται, μέ έν έπι πλέον. ’Οφείλει νά συντονίζη τήν πορείαν τών συστρατιωτών 
του είς τρόπον, ώστε, αύτη νά προχωρή συγχρόνως καί έπι τών αύτών γενικών 
κατευθύνσεων τοΰ σχολείου. Διά άλλην μιάν φοράν κ. συνάδελφοι θέλω νά τονίσω, δτι 
έξαρτώ τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου μου άπό τήν ίδικήν σας συνεργασίαν. Γνωρίζω τόν 
χαρακτήρα τών περισσοτέρων σας άπό παλαιάν μας συνεργασίαν είτε συναδελφικήν 
είτε καθηγητοΰ καί μαθήτριας καί είμαι τελείως ήσυχη διά τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου 
μου. Είμαι πολύ αισιόδοξη, δτι καί οί νέοι συνάδελφοι δέν θά διαφέρουν άπό τούς 
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παλαιούς είς τήν άντίληψιν τοΰ καθήκοντος, καί ότι θά εκπληρώσουν καί αύτοί εύσυ- 
νειδήτως τόν ρόλον των είς τόν κοινόν άγώνα, ό όποιος άνοίγεται ένώπιον όλων μας.

Λέγοντας άγώνα, πρέπει νά σας τονίσω, οτι τόν νέον άγώνα ό όποιος άνοίγεται 
ένώπιόν μας, τόν έννοώ όλιγώτερον μέν όξύν άπό τόν ένοπλον άγώνα, ό όποιος 
έδημιούργησε τήν νέαν κατάστασιν τών πολιτικών μας πραγμάτων, περισσότερον 
όμως ύπεύθυνον, διά τό πλήθος τών ύποχρεώσεων καί τών εύθυνών τάς όποιας μάς 
έπιβάλλει. Εκείνος ήρχισε, χωρίς νά εχη προηγούμενα, καί εληξεν. 'Ο νέος ήρχισε 
μέ τήν βαρεϊαν κληρονομιάν εκείνου καί μέ βαρείας ύποχρεώσεις. Τάς ύποχρεώσεις τάς 
όποιας μάς γεννά ή συναίσθησις μας ώς πνευματικών άνθρώπων, ώς έξαιρετικώς 
ύπευθύνων κοινωνικών καί πολιτικών στελεχών, καί ώς κληρονόμων μιάς καταστά- 
σεως τήν όποιαν έδημιούργησεν ένας Μεγάλος Άγων, καί τήν όποιαν καλούμεθα νά 
άξιοποιήσωμεν.

Εύτυχώς αί γενικώτεραι κατευθύνσεις του έργου μας παραμένουσιν αί αύταί: 
Ελλάς, Χριστιανική θρησκεία, έλευθερία, Πνευματική άνάπτυξις, ήθική καί κοινω
νική καλλιέργεια τών τροφίμων μας, είς τρόπον ώστε νά δυνηθώσι νά άντεπεξέλθωσιν 
είς τάς άπαιτήσεις του βίου, καί νά άποτελέσωσι δυναμικά στελέχη, είς τήν στρατιάν 
τής αύριον, ή όποια θά άναλάβη τήν συνέχισιν καί τήν όλοκλήρωσιν του έργου τό 
όποιον θά τούς παραδώσωμεν. "Ας εύχηθώμεν ό Θεός καί ό 'Ελληνικός φάρος, τόν 
όποιον έχομεν όλοι άναμμένον μέσα μας, όπως μάς φωτίσωσιν είς τήν έπιτέλεσιν τοΰ 
ύψηλοΰ μας έργου.

Προς τούς Καθηγητάς τοΰ A ' Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων,
Είναι είς όλους γνωστόν, ώς έτονίσθη άλλωστε καί κατά τήν πρώτην συνεδρίαν 

μας, ότι μόνον διά τής συνεργασίας είναι δυνατόν νά έπιτύχωμεν καί νά φέρωμεν τά 
προσδοκώμενα άποτελέσματα. ’Έργον μας δέν είναι άπλώς ή διδασκαλία, διότι πα- 
ραμελοΰμεν τότε τόν σκοπόν τής άγωγής· τό έργον μας πρέπει νά έξαπλοΰται καί είς 
τούς δύο τομείς καί εκείνος ό όποιος παραμελεί τόν έναν, δέν έπιτυγχάνει καί τόν 
άλλον. Τό σχολεϊον άνήκει είς όλους μας καί δέν μπορεί ό ένας νά ένδιαφέρεται 
όλιγώτερον καί ό άλλος περισσότερον. Αύτό σημαίνει ότι άλλοι μέν κάμνομεν τό 
καθήκον μας, άλλοι δέ τό παραμελοΰμεν. Δέν μπορεί άλλοι νά φαινώμεθα αύστηροί 
όσον άφορα τούς σχολικούς κανονισμούς καί άλλοι όχι. ' Η άποψις ότι έτσι θά θεωρη- 
θώμεν καλοί πρέπει νά έκλειψη. ' Η αύστηρότης πρέπει νά έξασκήται άπό πάντας είς 
τόν ίδιον βαθμόν, καί μόνον άμέλεια μπορεί νά θεωρηθή ή τυχόν άντίθετος άποψις.

"Ολοι πρέπει νά βοηθήσωμεν διά τήν τήρησιν τών σχολικών κανονισμών καί νά 
έρμηνεύσωμεν τούτους είς τάς μαθήτριας μας έχοντες ύπ ’ δψιν μας τό πραγματικώς 
άνθρωπιστικόν έργον τό όποιον έπιτελοΰμεν, διαπλάττοντες έτσι ύγιεϊς χαρακτήρας 
καί άνθρώπους μέ συναίσθησιν εύθυνών καί καθηκόντων.

Καλοΰμεν λοιπόν όλους σας είς συνεργασίαν πρός αύστηράν τήρησιν τών σχολι
κών κανονισμών (δυνατόν ό καθένας νά έχη ιδιαίτερον τρόπον πρός τοΰτο, εννοείται 
άποτελεσματικόν) καί ιδιαιτέρως είς τό νά άποκτήσουν αί μαθήτριαι αί μέν μικραί 
τήν συνήθειαν αί δέ μεγαλύτεραι τό συναίσθημα καθήκοντος όσον άφορα τήν άποστο- 
λήν καί τήν θέσιν τής μαθήτριας είς τό σχολεϊον καί τήν κοινωνίαν έν γένει.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

(Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ)
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ιην ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΝ 18.9.1962

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό σχολεϊον μέ μεγάλην χαράν σάς έπαναβλέπει όλους συνηθροισμένους είς 
αύτήν τήν αίθουσαν διά τήν έπίσημον έναρξιν του άγώνος διά τήν έπίτευξιν του 
κοινού σκοπού, τόν όποιον έπιδιώκωμεν.

Μέ μεγάλην χαράν ώς Διευθύντρια του σχολείου τούτου χαιρετώ έπισήμως 
αύτήν τήν στιγμήν τούς παλαιούς συναδέλφους καί καλωσορίζω τούς νέους.

' Η χαρά αύτή δέν εχει τίποτα τό τυπικόν — έκπηγάζει άπό μίαν πολύ ζωντανήν 
πραγματικότητα ή όποια δέν εϊναι άλλη άπό τήν συναίσθησιν τής εύθύνης διά τήν 
μόρφωσιν τών κορασίδων τής Κύπρου. Δέν εϊναι καθόλου μικρόν πράγμα τό ότι μάς 
έμπιστεύεται ή πολιτεία τήν διαμόρφωσιν τής θηλείας νεότητάς της. 'Η νεότης ένός 
τόπου εϊναι αύτή, αύτη ή ζωή του Τόπου καί συνεπώς ή έντολή ή οποία μάς άνετέθη 
συμπίπτει μέ τήν έντολήν διά τήν άνάπτυξιν τής ζωής τού Τόπου. Τάς άνησυχίας διά 
τήν σοβαρότητα τής εύθύνης αύτής μετριάζει ή θετική πείρα του παρελθόντος έτους. 
'Η έργατικότης καί ή εύσυνειδησία τήν όποιαν έπεδείξατε κατά τό παρελθόν έτος 
εϊναι σταθερόν έχέγγυον διά τήν έπιτυχίαν του έργου του παρόντος έτους. Εϊμαι 
βεβαία οτι καί οί διά πρώτην φοράν έργαζόμενοι συνάδελφοι δέν θά ύστερήσουν είς 
ζήλον καί έργατικότητα, τών παλαιών.

Θά ήθελα άκόμη νά έκφράσω τήν λύπην μου διότι μερικοί παλαιοί αγαπητοί 
συνάδελφοι δέν εύρίσκοντο έφέτος μεταξύ μας διότι έκπαιδευτικαί άνάγκαι επεβαλον 
τήν τοποθέτησίν των είς άδελφά σχολεία. Τούς εύχόμεθα κάθε έπιτυχίαν απο τής 
νέας των θέσεως.

Οί σκοποί καί έπιδιώξεις τού σχολείου παραμένουσιν οί αύτοί. Ανάπτυξις τών 
ψυχικών καί πνευματικών δυνάμεων τών παιδιών, καλλιέργεια τού ήθικοϋ των χαρα
κτήρας καί έμπλουτισμός τών γνώσεων καί πρακτικών ικανοτήτων των εις τροπον 
ώστε νά δυνηθοϋν νά άντεπεξέλθουν είς τάς άπαιτήσεις τής ζωής ώς καλαί Χριστια- 
ναί, γνήσιαι 'Ελληνίδες καί ύγιεϊς κοινωνικοί καί οικογενειακοί παράγοντες.

'Ο έμπλουτισμός τών γνώσεων καί τών ειδικών ικανοτήτων τών παιδιών εϊναι 
έργον τό όποιον έμπίπτει κατά πρώτιστον λόγον είς τά πλαίσια τών ειδικών ευθυνών 
έκάστου καθηγητοΰ. 'Ο φιλόλογος εύθύνεται κατά πρώτον λογον δια τον καταρτι
σμόν είς τά φιλολογικά μαθήματα, ό μαθηματικός διά τόν καταρτισμόν εις τα Μαθη
ματικά, ό Φυσικός είς τά Φυσικά καί ούτω καθεξής. "Ομως ό ηθικός, ο εθνικός και ο 
κοινωνικός καταρτισμός των, δηλ. ή ύγιής καί άρτια έξέλιξις τής προσωπικότητας 
των έμπίπτει είς τά πλαίσια τών εύθυνών τοΰ συνόλου. "Αν θα γινη μια μαθήτρια 
καλή είς τά Φιλολογικά μαθήματα ή τά Μαθηματικά εύθύνεται κατά κύριον λόγον ό 
οικείος Καθηγητής καί κατά δεύτερον λόγον τό σχολεϊον. "Αν θά γίνη όμως αγαθόν 
έθνικόν καί κοινωνικόν στέλεχος εύθύνεται κατά πρώτιστον λόγον τό σχολεϊον. Το 
καλόν παράδειγμα καί ή άρμονική συνεργασία όλων μας, περιπλέον δέ ό διαρκής και 

άγρυπνος συντονισμός τών προσπαθειών όλων μας εϊναι όρος άπαραίτητος διά τήν 
έπιτυχίαν τοΰ ύψηλου μας έργου.

Εχω πείραν καί μάλιστα άγαθήν τής εύσυνειδησίας όλων σας καί εϊμαι βεβαία 
ότι και κατα το επι θύραις σχολικόν έτος τό όποιον έγκαινιάζομεν σήμερον, τό 
σχολεϊον θα βαδιση τον δρόμον του μέ έπιτυχίαν οχι κατωτέραν τής περυσινής.

Αντιθετως μαλιστα οί εύνοϊκώτεροι πολιτικοί καί κοινωνικοί όροι, οί όποιοι 
επικρατοΰσιν εφέτος θά συντελέσουν είς τό νά προχωρήση τό έργον μας μέ μεγαλυτέ- 
ρας έλπίδας επιτυχίας.

Μέ τας απλάς αύτάς σκέψεις καί μέ αισθήματα πραγματικώς έγκάρδια σάς 
καλωσορίζω και παλιν εις τό σχολεϊον καί εύχομαι καλόν στάδιον καί έπιτυχίαν είς τό 
σκληρόν έργον τό όποιον έγκαινιάζομεν σήμερον.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1961

Κυρίες και Κύριοι,
Μέ εξαιρετικήν χαράν σας ύποδεχόμεθα σήμερον είς τό Σχολεϊον, διά τήν πρώ

την κοινήν σύσκεψιν πρός μελέτην τών προβλημάτων τών παιδιών σας. "Οπως γνω
ρίζετε, ή άγωγή εϊναι κατά ώρισμένην άναλογίαν — τό 1/3 περίπου — έργον του 
σχολείου, κατά δέ τά 2/3 έργον τής οικογένειας. Διότι, τόν περισσότερον χρόνον τό 
παιδί διατελεϊ ύπό τήν έποπτείαν καί τήν καθοδήγησιν του σπιτιού. 'Οσονδήποτε καί 
αν έπηρεάζη μέ τό κύρος καί τήν πείραν του τό σχολεϊον τήν ολην άγωγήν, εϊναι 
βέβαιον, δτι διά νά δυνηθή νά φέρη είς πέρας τό εργον του άποτελεσματικώτερον, 
εϊναι άνάγκη νά μάς βοηθήσετε σεϊς οί γονείς, παρέχοντες όλα τά στοιχεία, τά όποια 
σάς ζητούμεν, καί δσα παρατηρείτε σεϊς, καί τά όποια ήμεϊς δέν εϊναι δυνατόν νά 
ύποψιασθώμεν. ' Η έγκαιρος κατατόπισίς μας έπί πολλών σημείων πού άφορούν τήν 
ζωήν τού παιδιού σας, τάς φυσικάς καί τάς πνευματικάς του ικανότητας, τάς ψυχικάς 
του ιδιορρυθμίας, καί τάς ίδιζούσας κλίσεις του, καί ή έν γένει συμβολή σας είς τό νά 
σχηματίσωμεν πλήρη καί άκριβή εικόνα τής προσωπικότητας τών παιδιών σας, θά 
μάς βοηθήσουν έξαιρετικά είς τήν έπιτυχίαν τού έργου μας. Τό έργον μας εϊναι 
έξαιρετικά λεπτόν καί ύπεύθυνον, καί εϊμεθα ολοι βέβαιοι, δτι θά μάς βοηθήσετε νά 
τό φέρωμεν είς πέρας έπιτυχώς. Βοηθούντες τό έργον τού σχολείου, βοηθεϊτε τά 
παιδιά σας, βοηθούντες δέ τά παιδιά σας καί τό σχολεϊον βοηθεϊτε τούς έαυτούς σας 
καί τήν κοινωνίαν.

"Αλλος σκοπός διά τόν όποιον σάς έκαλέσαμεν σήμερον εϊναι ό καταρτισμός 
Συμβουλίου Γονέων. *0 ρόλος τού Συμβουλίου Γονέων εϊναι περίπου άναλογος μέ 
έκεϊνον, τόν όποιον οφείλει νά διαδραματίζει ό κάθε γονεύς χωριστά. "Εχει δμως 
γενικώτερον χαρακτήρα καί μάλλον ύπεύθυνον. Τό Συμβούλιον Γονέων θά συνεδριά- 
ζη χωριστά, θά μελετά καί θά καταλήγη είς συμπεράσματα, τά όποια θά ύποβάλλη 
ώς εισηγήσεις είς τόν Καθηγητικόν Σύλλογον πρός μελέτην. Περιπλέον θά έχη πρω
τοβουλίαν είς τό ζήτημα τής έξευρέσεως μέσων πρός άνακούφισιν τών άπόρων παι
διών.

Τελευταίος, άλλ’ άσφαλώς δχι έσχατος, σκοπός τής σημερινής συγκεντρώσεως, 
εϊναι ό καταρτισμός Συμβουλίου Μητέρων. Πολλών παιδικών προβλημάτων ή λύσις 
εύρίσκεται είς τά χέρια άμφοτέρων τών γονέων. 'Ωρισμένων δμως, τών πλέον λε
πτών πού άφορούν τήν γυναικείαν φύσιν, εύρίσκεται είς τάς χεϊρας τής Μητρός άπο- 
κλειστικώς. Μόνον αύταί εϊναι δυνατόν νά κατανοήσουν τά προβλήματα αύτά, καί νά 
τά άντικρύσουν άποτελεσματικώς. Αύτό τό Συμβούλιον πρέπει νά άποτελήται άπό 
Μητέρας, αί όποϊαι νά διαθέτουν, πρωτίστως χρόνον, γνώσεις είδικάς, καί ιδιαιτέραν 
άγάπην πρός τά παιδιά γενικώς. “Αν διαθέτουν χρόνον, χωρίς νά διαθέτουν τά άλλα 
προσόντα, δέν θά δυνηθούν νά άντικρύσουν τά ίδιάζοντα προβλήματα τών παιδιών. 
"Αν διαθέτουν τά άλλα προσόντα καί δέν διαθέτουν χρόνον έπαρκή δέν θά δυνηθούν νά 
έργασθούν. Επιβάλλεται ή νέα γενεά νά άνατραφή μέσα είς μίαν άτμόσφαιραν χαράς 
καί κατανοήσεως, άπό τήν όποιαν νά άποκτά έφόδια διά τόν άγώνα τής ζωής, χωρίς 
νά πληγώνεται άδίκως, καί, κάποτε άνεπανορθώτως. Τά καθήκοντα τού Συμβουλίου 
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Μητέρων εϊναι έξαιρετικά λεπτά καί ύπεύθυνα, καί, παρακαλώ δλας τάς Μητέρας νά 
τό έχουν αύτό ύπ ’ δψιν κατά τήν ύπόδειξιν τών Μελών του.

Κυρίες καί Κύριοι, προτού άποχωρήσετε, έπιθυμώ νά σάς έκφράσω τήν βαθεϊαν 
εύγνωμοσύνην τού Συλλόγου καί έμού διά τήν προθυμίαν, μέ τήν οποίαν προσήλθετε, 
καί τήν κατανόησιν τήν όποιαν έπεδείξατε είς τήν άντίληψιν τών προβλημάτων τών 
παιδιών μας. Εϊμεθα βέβαιοι δλοι, δτι θά έξακολουθήσετε νά περιβάλλετε τό Σχο
λεϊον μέ τήν ιδίαν άγάπην καί τό ίδιον ένδιαφέρον, τά όποια έπεδείξατε σήμερον. 
Αύτό θά άποτελέση δι ’ ήμάς τήν μεγαλυτέραν ίκανοποίησιν, καί τήν άσφαλεστέραν 
έγγύησιν διά τήν έπιτυχίαν τού ύψηλού μας έργου.

Κυρίες καί Κύριοι, σάς εύχαριστώ.
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ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΤΗ 22α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 1961

Κυρίες καί Κύριοι,
Μέ έξαιρετικήν χαράν σας ύποδεχόμεθα σήμερον είς τό Σχολεϊον, επί παρουσία 

του Προέδρου καί τών λοιπών μελών τής Σχολικής ’Εφορείας, διά τήν πρώτην κοινήν 
σύσκεψιν πρός μελέτην τών προβλημάτων τών παιδιών σας.

Έπιθυμοΰμεν νά γνωρισθώμεν καλύτερον μέ τούς γονείς καί νά συντονίσωμεν τάς 
προσπάθειας μας διά τό μεγάλον εργον τής μορφώσεως καί άγωγής τών παιδιών μας.

Έχομεν είς τά χέρια μας τά εΰπλαστα αύτά πλάσματα, τά τέκνα σας, τά όποια 
έσεϊς μάς ένεπιστεύθητε μέ τήν έλπίδα καί τήν πίστιν δτι θά σάς τά παραδώσωμεν 
άργότερον ρωμαλέα είς τήν σκέψιν καί τόν χαρακτήρα καί έφοδιασμένα μέ τάς γνώ
σεις αί όποίαι είναι άπαραίτητοι καί χρήσιμοι δι ’ άντιμετώπισιν τής ζωής.

Αί εύθύναι μας είναι άπέραντοι καί τό συναισθανόμεθα πλήρως. "Ολοι μας, ή 
Διεύθυνσις, οί καθηγηταί καί τό λοιπόν προσωπικόν του σχολείου έργαζόμεθα άό- 
κνως πρός πληρεστέραν έπιτυχίαν καί εύόδωσιν του ύψηλοϋ έργου, τό όποιον άνελά- 
βομεν.

Άλλά διά νά έπιτύχωμεν είναι άνάγκη στενής, διαρκούς καί έντέχνου συνεργα
σίας Οικογένειας καί Σχολείου. "Ενα καλό σχολικόν καί ενα καλό οικογενειακόν 
περιβάλλον ένδυναμώνουν τήν άνάπτυξιν ύγιών προσωπικοτήτων καί συντελούν είς 
τήν δημιουργίαν άξιολόγων πολιτών χρησίμων είς τήν άνάπτυξιν ύγιοΰς καί άρμονι- 
κής κοινωνίας. "Εχομεν λοιπόν οί γονείς καί τό σχολεϊον κοινάς έπιδιώξεις διά νά 
έτοιμάσωμεν τήν εύημερίαν τών παιδιών μας.

Καί πρός έπιτυχίαν όλων τών κοινών έπιδιώξεων μας είς τό ζήτημα τής άγωγής 
είναι άπαραίτητα:
α) ένδυνάμωσις τής σχολικής πειθαρχίας. Πρέπει ώρισμέναι άρχαί νά γίνουν πίστις 
τών μαθητριών καί ή τήρησίς των νά θεωρηθή παράδοσις. Έάν πειθαρχήσουν σήμερα 
πρός τάς διατάξεις τού σχολείου των θά πειθαρχήσουν άργότερον καί πρός τάς οίκο- 
γενειακάς παραδόσεις, θά πειθαρχήσουν πρός τήν Πολιτείαν καί τό Έθνος.
Β) Πρέπει αί μαθήτριαι νά σέβωνται τό σχολεϊον των καί νά ρυθμίζουν τήν συμπερι
φοράν καί έμφάνισίν των συμφώνως πρός τάς άρχάς καί διατάξεις τού σχολείου, 
γ) Πρέπει νά άντιληφθούν τά παιδιά μας δτι μέγιστος παράγων πολιτισμού είναι ή 
εύπρέπεια, ή τάξις καί ή καθαριότης.

"Οσον άφορά α) τήν έπιδίωξιν τής πειθαρχίας, δυστυχώς δέν μπορώ νά πώ, δτι 
βοηθά ή οικογένεια καί έξηγούμαι άναφέρουσα παραδείγματα:
"Οπως γνωρίζετε άπαγορεύονται τά θεάματα έκτος έάν τό σχολεϊον τό έπιτρέψη· 
παρ ’ δλα ταΰτα οί μητέρες όδηγήτε οί ίδιες τά παιδιά σας είς τόν κινηματογράφον ή 
τά άφήνετε νά πηγαίνουν μόνα των. Εύυπόληπτοι πολϊται δι ’ έπιστολών των μού 
καταγέλλουν, δτι οί κινηματογράφοι τών προαστείων, όπου αύτοί συνέβη νά παρακο
λουθήσουν, είναι γεμάτοι έκάστην Κυριακήν πρωί άπό μαθητικόν κόσμον άμφοτέρων 
τών φύλων μαζί μέ πλήθος άλλων στοιχείων τά όποια έκφράζονται ποικιλοτρόπως 
καί όπως αύτοί άρέσκονται. Ποια είναι ή έπίδρασις, δλοι άντιλαμβάνεσθε.
β) Ένω δλοι οί γονείς καί ιδίως οί μητέρες γνωρίζετε, δτι ύπάρχει μαθητική στολή, 
έπιτρέπετε είς τές κόρες σας νά φορούν ό,τιδήποτε άλλο καί δίδετε τοιουτοτρόπως τό 
δικαίωμα είς τά παιδιά σας νά παρακούουν είς τό σχολεϊον. Ένω έάν δέν τούς 
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άγοράζετε φόρεμα θά άναγκασθούν νά πειθαρχήσουν καί νά φορέσουν τήν μαθητικήν 
στολήν.

Κάτι άλλο πολύ έπιζήμιον είναι τά μίξ parties. Πολλά μάς καταγγέλλονται καί 
πολλά πρόσωπα ένδιαφερόμενα μάς διαμηνούν καί μάς ειδοποιούν νά λάβωμεν κα
τάλληλα μέτρα χωρίς δμως νά λαμβάνουν καμμιάν εύθύνην καί ούτε άναφέρουν καθό
λου πρόσωπα. Άλλά τί μπορεί νά έπιτύχη τό σχολεϊον, δταν τό έργον του τό κατα- 
στρατηγή ή οικογένεια; "Οταν ή ίδια ή μητέρα έτοιμάζει καί καλεϊ διά τό μίξ-party; 
καί δταν έκεϊνοι είς γνώσιν τών οποίων περιήλθε τό άναφέρουν άπλώς χωρίς νά 
θέλουν νά ονομάσουν πρόσωπα;

Τό σχολεϊον επιθυμεί μέ κάθε θυσίαν νά άποσπάση τά παιδιά σας άπό δλα τά 
άσκοπα καί βλαβερά καί μεταχειρίζεται πρός τούτο, χωρίς νά φεισθή κόπων καί 
φροντίδων, δλα τά είς τήν διάθεσίν του μέσα καί άκόμη καί τόν χρόνον άναπαύσεως 
τών καθηγητών. Τό σχολεϊον έτοιμάζει ένδοσχολικάς άπασχολήσεις διά τάς μαθή
τριας, μορφωτικάς καί ψυχαγωγικάς πρός ίκανοποίησιν τών δραστηριοτήτων του.

Είσήγαγε άπό έφέτος τόν θεσμόν τών Συμβούλων 'Ομάδων. Κύριος σκοπός τού 
θεσμού τούτου είναι νά γνωρίζουν οί καθηγηταί καλύτερον τάς μαθήτριας καί άποσπά- 
σουν τήν έμπιστοσύνην των, ώστε νά μπορούν νά τούς έμπιστευθούν διάφορα προβλή
ματα, τά όποια τάς άπασχολούν καί έτσι θά μπορούν οί Σύμβουλοι Καθηγηταί νά 
έξομαλύνουν ψυχικήν άναταραχήν τών παιδιών, ή οποία δυνατόν νά προέρχεται λόγω 
ώρισμένων στερήσεων ή λόγω σκληρότητας γονέων ή άπλής εύαισθησίας αύτών τού
των τών παιδιών καί αύστηρότητος καθηγητών άκόμη ή διερεύνησις τών αιτίων 
ώρισμένης συμπεριφοράς ή ψυχικής καταστάσεως τού παιδιού καί ή έξομάλυνσις 
ώρισμένων καταστάσεων.

Έχωρίσθησαν τά παιδιά έφέτος είς 33 ομάδας αί όποϊαι έχουν τά ονόματα 1η, 
2α, 3η... κλπ.

Έδώσαμεν είς κάθε μίαν μαθήτριαν άπό ένα κατατοπιστικόν φυλλάδιον σχετικά 
μέ τόν θεσμόν τούτον καί παρακαλούμεν νά ζητήσετε νά μάθετε άπό τά παιδιά σας τό 
όνομα τής συμβούλου τής όμάδος είς τήν όποιαν άνήκει, τόν άριθμόν τής όμάδος καί 
τήν ήμέραν καί ώραν πού ή σύμβουλος αύτή μπορεί νά δεχθή τούς γονείς.

Πιστεύομεν δτι μέ τόν θεσμόν αύτόν θά κατωρθώση τό σχολεϊον νά γνωρίση τόν 
πλούσιον καί εύπλαστον ψυχικόν κόσμον τών παιδιών μας καί νά τά κατευθύνη πρός 
τό καλόν, νά κερδίση τά παιδιά ώστε νά έρχωνται είς τό σχολεϊον χωρίς φόβον άλλά 
μέ άγάπην καί πλήρη διάθεσίν πρός μάθησιν.

Ζητοΰμεν πρός τούτο καί τήν συνεργασίαν τών γονέων. Έάν οί γονείς όμιλήτε 
πάντοτε είς τά παιδιά σας μέ σεβασμόν καί έκτίμησιν διά τό σχολεϊον των, τότε τά 
παιδιά θά καταβάλουν δλας των τάς δυνάμεις διά νά εύχαριστήσουν καί έσάς καί τό 
σχολεϊον των.

Έάν τά παιδιά μας έχουν έλαττώματα θά πρέπη νά τό καθιστώμεν γνωστόν είς 
τό σχολεϊον καί νά ζητοΰμεν τήν βοήθειάν του. Έκ παραλλήλου τό σχολεϊον θά 
καταβάλλη κάθε προσπάθειαν διά νά συντελέση είς τήν άνύψωσιν τών τροφίμων του, 
διά τής δημιουργίας καλής άτμοσφαίρας, ένδιαφερόντων πνευματικών, δι ’ ένδοσχολι- 
κών άπασχολήσεων τών μαθητριών μορφωτικών καί ψυχαγωγικών ώστε ώς άνεφέ- 
ραμεν καί προηγουμένως νά μή παρίσταται άνάγκη νά καταφεύγωσι έξω τού σχολεί
ου πρός ίκανοποίησιν τών δραστηριοτήτων των.

Κυρίες καί Κύριοι, σάς εύχαριστώ διά τήν άθρόαν προσέλευσίν σας καί πιστεύω 
είς τήν άμέριστον συνεργασίαν καί συμπαράστασίν σας.

87

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΝ ΟΜΙΛΗΤΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ
ΤΗΣ Ε.Κ.Σ.Κ. ΔΡΑ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΝ ΤΗΝ 28.11.1962

Κυρίες καί Κύριοι,
Τό Σχολεϊον μας μέ χαράν σας ύποδέχεται είς τήν άποψινήν έναρξιν τών πνευ

ματικών του εκδηλώσεων. Πιστεύομεν άκραδάντως, οτι τότε μόνον συμπληροϋται τό 
έργον του σχολείου, δταν τούτο κοντά εις τήν πνευματικήν καί τήν ηθικήν καλλιέρ
γειαν εργάζεται γενικώτερον καί πρός τήν κατεύθυνσιν τής συμπληρώσεως τού έκ- 
παιδευτικου του έργου. ’Έργον τού Σχολείου δέν εϊναι νά μορφώνη μόνον τήν νεολαί
αν. Τό σχολεϊον έχει καθήκον νά συμπλήρωσή τήν μόρφωσιν τών γονέων τής νεολαί
ας, παρέχον συμπληρωματικώς δ,τι παρέλειψε νά τούς δώση, δταν ήσαν οί ίδιοι 
μαθηταί, ή δ,τι αί νεώτεραι παιδαγωγικαί έρευναι καί μάλιστα ή Πειραματική Ψυχο
λογία έχουν κατακτήσει είς τό κεφάλαιον τής ορθής άγωγής τών νέων. ’Ίσως ή 
έκφρασις «νά μόρφωση τούς γονείς» έγκλείει κάποιαν ύπερβολήν. Πιστεύομεν δτι, είς 
τήν πραγματικότητα εϊναι τούτο καθήκον τού σχολείου καί οφείλει νά τό έπιδιώξη 
έντόνως. "Αν τό έπιτύχη έστω καί είς μικρόν βαθμόν, ή ωφέλεια θά εϊναι άνυπολόγι- 
στος. Τό σπίτι άποτελεϊ βασικόν παράγοντα τής άγωγής, ό δέ γονεύς τόν πρώτον 
παιδαγωγόν τού παιδιού του. Κατά ταύτα πρέπει νά εϊναι ό ίδιος άρτια μορφωμένος 
είς τό κεφάλαιον τής άγωγής τών παιδιών, διά νά συμπληρώνη τό έργον τού σχολείου, 
ή τουλάχιστον νά μή τό άντιστρατεύεται. *0 όρος «συμπληρώνει» δέν πρέπει νά φανή 
ύπερβολικός. Ή έπίδρασις τού σπιτιού έπάνω είς τό παιδί εϊναι πολύ πρωϊμωτέρα, 
πολύ μακροτέρα καί πολύ έντονωτέρα άπό τήν έπίδρασιν τού σχολείου. ’Αρχίζει άπό 
τούς πρώτους μήνας τής γεννήσεως, διαρκεϊ δλην τήν περίοδον, πού προηγείται τού 
σχηματισμού ίδικής του οικογένειας — είς ένα βαθμόν συνεχίζεται καί κατόπιν — καί 
εϊναι πολύ έντονος, λόγω τών συναισθηματικών δεσμών πού συνδέουν τό παιδί μέ τήν 
Μητέρα, τόν Πατέρα καί τά άλλα Μέλη τής οικογένειας. ’Ιδίως ή έπίδρασις τής 
μητρός εϊναι άφάνταστος. "Ενα παληό ποίημα, πού έμανθάναμεν, δταν ήμεθα είς τό 
Δημοτικόν σχολεϊον άρχιζε μέ τό «Μάνα, δέ βρίσκεται λέξη καμία, νάχη στον ήχο της 
τέτοι ’ άρμονία». "Επειτα έλεγε δτι μέ τό μάνα άρχίζει τό παιδί, όταν μπαίνη είς τήν 
ζωήν, μάνα, όταν γελά, μάνα όταν κλαίη, μάνα δταν άρρωστα καί μέ τό μάνα κλείει 
γιά πάντα τά μάτια.

Τό σχολεϊον έπιδρά ολίγες ώρες μόνον τό εικοσιτετράωρον. "Ολες τές άλλες 
ώρες τό παιδί εύρίσκεται ύπό τήν έπίδρασιν τού σπιτιού καί ιδίως τών γονέων. Δι’ 
αύτόν τόν λόγον ό χαρακτηρισμός, δτι ή οικογένεια συμπληρώνει τό έργον τού σχο
λείου δέν έχει τίποτε τό ύπερβολικόν. Αύτό πρέπει νά προσεχθή καλά άπό έκείνους, 
οί όποιοι τά περιμένουν δλα άπό τό σχολεϊον, καί φορτώνουν δλα τά βάρη τής 
άποτυχίας είς τό ζήτημα τής άγωγής καί τής πνευματικής καλλιέργειας τών παιδιών 
των είς τούς ώμους τού σχολείου.

Άλλά καί αν άρθή θεωρητικώς ή άρχή τής συμπληρώσεως τού έργου τού σχο
λείου άπό τό σπίτι, παραμένει άκλόνητος ή άπαίτησις «νά διαφωτισθούν οί γονεϊς είς 
τρόπον ώστε νά μή άντιστρατεύωνται τό έργον τού σχολείου.
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Καί εϊναι πάρα πολλές οί περιπτώσεις κατά τάς όποιας τό σπίτι άπό κακήν 
έκτίμησιν τής πραγματικότητος, είτε άπό λόγους βλαβερού συναισθηματισμού κα
ταστρέφει κυριολεκτικώς τό έργον τού σχολείου.

Άλλά καί κάτι άλλο πρέπει νά τονισθή. 'Η έπίδρασις τού σπιτιού είναι άμεσος 
κατά κύριον λόγον. Δέν συμβαίνει τό ίδιον μέ τό σχολεϊον καί μάλιστα είς τόν ίδιον 
βαθμόν. Τό παιδί μπορεί νά ξεγελάση τό σχολεϊον. Δέ μπορεί νά ξεγελάση τό σπίτι. 
Αύτή ή άμεσότης τής έπιδράσεως μαζί μέ τόν έντονο καί τό μακροχρόνιον άποτελούν 
πολυτιμότατα στοιχεία, τών οποίων τό σπίτι πρέπει νά κάμη καλήν χρήσιν πρός τό 
συμφέρον τόσον τού παιδιού δσον καί τής οικογένειας καί τής κοινωνίας γενικώτερον.

’Απόψε τό σχολεϊον μας έχει τήν έξαιρετικήν εύχαρίστησιν νά φιλόξενή είς τό 
βήμα του έπί ένός σπουδαιότατου θέματος τού κύκλου τών έπιδιώξεών του ένα 
διακεκριμένον ομιλητήν, τόν δόκτορα Κων/τϊνον Σπυριδάκιν, έπιστήμονα μέ μακράν 
πεϊραν καί δόκιμον εκπαιδευτικήν σταδιοδρομίαν. Είμεθα βέβαιοι, δτι οί καρποί τής 
πείρας του θά άποτελέσουν πολύτιμον συμβολήν είς τήν λύσιν τών παιδαγωγικών μας 
προβλημάτων. ’ Εκ μέρους τού Σχολείου καί τού Συμβουλίου Γονέων τόν εύχαριστώ 
διά τήν άποδοχήν καί τόν παρακαλώ νά καταλάβη τό βήμα.
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ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 16.12.1963

Τό Γυμνάσιον Παλλουριωτίσσης έπιθυμεϊ νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνην του 
πρός όλους καί δλας, δσαι εϊχετε τήν εύγενή καλωσύνην νά προσέλθετε είς τήν 
σημερινήν εναρξιν μιας νέας σειράς πνευματικών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων 
του, τής σειράς τών ομιλιών τάς όποιας άνέλαβε νά διοργανώση έπί θεμάτων έκπαι- 
δευτικοϋ καί κοινωνικού περιεχομένου. 'Η άθρόα προσέλευσίς σας δέν μαρτυρεί μό
νον τήν άμέριστον ήθικήν ύποστήριξίν σας πρός τό εργον του, άλλά συγχρόνως μάς 
ενθαρρύνει είς τήν προσπάθειάν μας, διότι ή ύποστήριξίς σας μαρτυρεί, ότι έργαζόμε- 
θα έπί ορθών κατευθύνσεων. Τά θέματα τών ομιλιών αί όποϊαι θά δοθούν άπό του 
βήματος του Σχολείου μας, είναι ολα παρμένα άπό τήν ζωήν καί ιδίως τά προβλήμα
τα τών παιδιών καί καλύπτουν κατά ένα τρόπον ένα πλήρη κύκλον τών προβλημάτων 
τής ζωής των. "Ομως ύπάρχουν καί θέματα εύρυτέρας σημασίας, τά όποϊα άφοροΰν 
τήν κοινωνίαν έν τω συνόλω της. Έλπίζομεν μελλοντικώς νά όλοκληρώσωμεν τήν 
προσπάθειάν μας, καλύπτοντες, κατά τόν δυνατόν, όλους τούς κύκλους τών μαθητι
κών προβλημάτων καί ένδιαφερόντων. ' Η προσπάθειά μας αύτή, αν έπιτύχη, θά εχη 
χαρακτήρα κοινωνικής ύπηρεσίας, διότι πιστεύομεν ότι, δ,τι άφορά τό παιδί άφορά 
καί τήν κοινωνίαν, ή οποία θά άνανεωθή άπό τά σημερινά παιδιά, καί δ,τι άφορά τήν 
κοινωνίαν άφορά καί τό παιδί, διότι κάθε προσπάθεια τοϋ σχολείου είς τήν κοινωνικήν 
καί εύρύτερον τήν έθνικήν έξυπηρέτησιν άποβλέπει.

Τά άνωτέρω δικαιολογούν τόσον τό θέμα, μέ τό όποιον κάμνομεν εναρξιν τών 
ομιλιών μας, όσον καί τήν προσωπικότητα του πρώτου όμιλητοϋ. ' Η θετική προβολή 
τών σκοπών καί τών κατευθύνσεων τής Μέσης Παιδείας είς τήν Νήσον άποτελεϊ τόν 
θεμέλιον λίθον τής έπιτυχίας όλων τών λοιπών έπιδιώξεων. Διά τήν προσωπικότητα 
τοϋ όμιλητοϋ εύτυχώς δέν είναι καμμία άνάγκη νά ομιλήσω. Είναι είς δλους γνωστός, 
ώστε περιττεύει οίαδήποτε έκ μέρους μου εισαγωγή. Μόνον τοϋ έκφράζω τάς εύχα- 
ριστίας δλων μας, διότι έδέχθη νά κάμη εναρξιν τής σειράς τών έφετινών πνευματι
κών μας έκδηλώσεων, καί τόν παρακαλώ, όπως άνέλθη είς τό βήμα.

ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 

ΤΗ 27.10.1962

Άγαπηταί Μαθήτριαι,

Είς τήν ιστορίαν τών Λαών, όπως καί τών άτόμων, μερικαί ήμέραι ξεχωρίζουν 
ιδιαιτέρως άπό τάς άλλας. Είναι αί ήμέραι, κατά τάς οποίας έμφανίζονται είς τήν 
ζωήν των νέαι καταστάσεις, δλως διαφορετικαί καί άντίθετοι άπό τάς προηγουμένας. 
"Οροι έξωτερικοί καί έσωτερικοί δημιουργούν τάς καταστάσεις αύτάς. Θεομηνίαι, 
τάς οποίας στέλλει ή φύσις ή ή ήθική κατωτερότης τών άνθρώπων, άνατρέπουν τάς 
βάσεις τής έθνικής ζωής τών λαών. Τό άντίκρυσμα τών καταστάσεων τούτων εϊναι 
σύμφωνον πρός τάς παραδεδομένας έθνικάς άντιλήψεις. Μεγάλοι Λαοί άποδεικνύον- 
ται μικροί, καί μικροί άποδεικνύονται μεγάλοι. Ό τόνος τοϋ έθνικοΰ μεγαλείου τών 
μεγάλων στιγμών εϊναι άνάλογος τοϋ έθνικοΰ μεγαλείου, τό όποιον χαρακτηρίζει τήν 
δλην πορείαν τής ζωής τών λαών. * Η ’Ελλάς έχει τόν πλουσιώτερον κατάλογον τών 
έθνικών θεομηνιών, καί τόν μεγαλύτερον άριθμόν μεγαλείου, γιά τόν ήρωϊσμόν μέ τόν 
όποιον τάς άντεμετώπισε. Ό κατάλογος άρχίζει άπό τά Τρωϊκά, κατεβαίνει είς τά 
Περσικά, προχωρεί διά τών άγώνων τών Βυζαντινών κατά τών ποικιλονύμων βαρβά
ρων, φθάνει είς τό έπος τοϋ 21, καί καταλήγει είς τήν 28ην ’Οκτωβρίου τοϋ 40. Είς 
τήν τρισχιλιετή αύτήν διαδρομήν τό 'Ελληνικόν "Εθνος ούδέποτε έπρόδωσε τήν 
ιστορίαν του ή τάς βασικάς άρχάς τής ζωής, θεμέλιον τών οποίων άποτελεϊ ή έλευθε- 
ρία. 'Η σταθερά αύτή προσήλωσις είς τάς μεγάλας άρχάς τής ζωής έξησφάλισε τήν 
σταθερότητα καί τήν συνέχισιν τής έθνικής ζωής. 'Ελληνικόν Κράτος ύπήρξαν έπο- 
χαί, κατά τάς οποίας δέν ύπήρχεν. 'Ελληνισμός όμως ύπήρχε πάντοτε, διά νά ύπερα- 
σπίζεται τάς μεγάλας άξίας τής ζωής.

"Οταν τω 40 ή Φασιστική λαϊλαψ ύψοΰτο άπειλητική ύπεράνω τής Εύρώπης, 
Μεγάλοι Λαοί, μέ ίσχυράς δυνάμεις, πτωχήν όμως έθνικήν ιστορίαν, ύπεχώρουν πανι
κόβλητοι. 'Η 'Ελλάς μέ τάς μικράς δυνάμεις άλλά τήν άφαντάστως πλουσίαν Έθνι
κήν 'Ιστορίαν, δέν έσκέφθη καν τήν ύποχώρησιν. Έστάθη ύπερήφανος είς τάς έπάλ- 
ξεις τών έθνικών της πεπρωμένων, καί έδήλωσεν είς τάς Δυνάμεις τοϋ σκότους «ΟΧΙ 
δέν θά περάσετε». Καί έπάλαισε πρός τόν πρώτον έπιδρομέα καί τόν ένίκησεν μέχρις 
δτου τής έπετέθη καί ό δεύτερος έπιδρομεύς. Έπηκολούθησε μία ιστορία σκότους, 
δακρύων, αίματος, οδύνης, άλλά καί έθνικής δόξης καί τιμής.
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Αύτήν τήν ιστορίαν, τήν οποίαν έχάραξαν βαθειά είς τήν ψυχήν των όλοι οί 
σύγχρονοι Λαοί, καλεϊσθε νά χαράξετε είς τήν ψυχήν σας. Είναι άνάγκη νά τήν 
κρατήσετε ώς κληρονόμοι, καί, όταν έλθη ή ώρα, νά τήν παραδώσετε ώς κληροδόται 
είς τούς συνεχιστάς τής εθνικής ζωής, τούς οποίους θά έχετε τήν ύψίστην τιμήν νά 

δημιουργήσετε.Δέν προτίθεμαι νά ύμνήσω τό μεγαλείον τής ήμέρας. ' Η τιμή αύτή άνήκει είς 
τήν καθηγήτριαν σας. "Αν άνήλθον τό βήμα, άνήλθον διά νά έξάρω άπλώς τήν άναγ- 
καιότητα τής σταθεράς εμμονής σας είς τήν οδόν τών έθνικών πεπρωμένων. *Η 
πίστις καί ή έμμονή είς τά πεπρωμένα αύτά άποτελοΰν τά δπλςι τής έπιτυχίας. Ή 
δόξα καί ή έθνική έπιβίωσις άποτελοΰν τά βραβεία τής εμμονής αύτής. Μέ τήν σειράν 
σας θά κληθήτε αύριον νά προσφέρετε τόν φόρον διά τήν έξασφάλισιν τής έθνικής 
έπιβιώσεως, έντός τών λαμπρών πλαισίων, τά όποια μας παρέδωκεν ή * Ιστορία. Θά 
είναι βαρύς. Είμαι βεβαία, δτι δέν θά διστάσετε νά ύπακούσετε μέ προθυμίαν. *Η 
πρόσφατος Κυπριακή ’Ιστορία μαρτυρεί πειστικώς περί τούτου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΠΙ ΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΤΗ 26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

Άγαπηταί Μαθήτριαι,

’Ιδού καί πάλιν ήμεϊς έπί τάς θύρας νέου σχολικού έτους μέ νέα προβλήματα, 
νέας εύθύνας, νέα καθήκοντα καί ύποχρεώσεις. ' Η ζωντανή πραγματικότης τής κοι
νωνίας καί τής πατρίδος, μέ τά ύψηλά ιδεώδη των, είς γενικάς γραμμάς ιστανται 
άμετάβλητα, πανομοιότυπα, αιώνια. Άλήθειαι καί έπιδιώξεις βασικαί διά τήν ορθήν 
καί ύγιά πορείαν τών κοινωνιών, άπαραίτητοι διά τήν πλήρη άνταπόκρισιν είς τάς 
ύψηλάς παραδόσεις τής πατρίδος, δέν είναι δυνατόν παρά νά μένωσιν άμετάβλητοι. 
Ή ήμέρα αύτή τής σχολικής ζωής είναι άφιερωμένη κατά κύριον λόγον είς τήν 
έκτίμησιν καί ίδίως τήν συνειδητοποίησιν τής ίεράς ίδέας τής Πατρίδος. Έν σύμβο- 
λον καί μία ιδεώδης πραγματικότης ύψώνονται είς τά μάτια σας τήν ήμέραν αύτήν. 
Σύμβολον ή Σημαία, ή αισθητή προσωποποίησις τής πατρίδος. Κάτω άπό τά χρώμα
τα καί τόν σταυρόν της άντικρύζετε τήν ένδοξον ιστορίαν της, τήν ιστορίαν τής 
Σημαίας, ή οποία έσελάγισε νικήτρια είς τήν ξηράν, τά γλαυκά πελάγη καί τούς 
γαλανούς ούρανούς, νικήτρια έν πολέμω νικήτρια έν ειρήνη. Νικήτρια διά τής άνδρεί- 
ας τών τέκνων της, τά όποια έβάδιζον είς τά πεδία τών μαχών διά τάς έθνικάς 
διεκδικήσεις, μέ σύμβολον τό 'Ελληνικόν «Μηδέ γένος πατέρων αίσχυνέμεν», νική
τρια διά τής πίστεως είς τήν θρησκείαν του σταυρού, μέ σύνθημα έκεϊνο, τό όποιον 
εϊδεν έν πλήρει μεσημβρία είς τόν ούρανόν ό Μέγας Κων/τϊνος, τό «έν τούτω νίκα» 
καί τό όποιον άπετέλεσεν τήν άκαταμάχητον δύναμιν, μέ τήν όποιαν έθαυματούργη- 
σεν άρχικώς ό Χριστιανισμός, καί άργότερον ό νεώτερος Ελληνισμός, όταν συνεδύα- 
σε τό Ελληνικόν προς τό Χριστιανικόν ιδεώδες.

Παρά τό σύμβολον όμως ύπομιμνήσκεσθε σήμερον καί μίαν ιδεώδη πραγματικό
τητα. Είναι ή πραγματικότης τής 28ης ’Οκτωβρίου, τής ήμέρας κατά τήν οποίαν ή 
ιδέα ένίκησε τήν ύλην, ή άνδρεία τήν βίαν, ή άρετή τήν κακίαν, ό πολιτισμός τήν 
βαρβαρότητα, ό Δαυίδ τόν νεώτερον Γολιάθ, ή Ελλάς τήν ’Ιταλίαν τοΰ Μουσσολίνι. 
' Η ύπόμνησις δέν γίνεται διά νά παράσχη εύκαιρίαν νά έπαναπαυθώμεν είς παλαιάς 
δόξας, άλλά διά νά μάς ύπομνήση γεγονότα έκ τών όποιων νά άντλήσωμεν διδάγμα
τα.

Τό Σύμβολον τής Πατρίδος καί ή σύγχρονος ιστορική πραγματικότης ύψοΰνται 
σήμερον ένώπιόν σας διά νά σάς ύπομνήσουν ιερά καθήκοντα καί ύποχρεώσεις. Μέγα 
παρελθόν, μεγάλαι ύποχρεώσεις. Οί άπόγονοι κληρονομούν τό μεγαλεϊον τών προγό
νων μέ τήν ύποχρέωσιν νά τό αύξήσουν «Τήν Πατρίδα δέ ούκ έλάττω παραδώσω, 
άλλά πλείω δέ καί άρείω όσης αν παραδέξωμαι».

Είμεθα ύπεύθυνοι άπέναντι αιώνων Ελληνικής Δόξας, είμεθα ύπεύθυνοι άπέ- 
ναντι είς 6,τι όχι μόνον οί παλαιότεροι, άλλά καί οί νεώτεροι "Ελληνες έδημιούργη- 
σαν, είτε ταύτα είναι άνδραγαθήματα σωματικής ρώμης καί ψυχικού σθένους, είτε 
ταΰτα είναι αί γνωσταί μεγαλειώδεις πνευματικαί επιτεύξεις.

Είμεθα ύπεύθυνοι άπέναντι στά Κυπριακά νειάτα καί στήν μεγάλην θυσίαν των. 
Έθυσιάσθησαν άγωνιζόμενοι ύπέρ τού ύψηλοτέρου ιδανικού, τού ιδανικού τής
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’Ελευθερίας. Αί άγιαι ψυχαί των θά φτερουγίζουν άνάμεσά μας καί τότε μόνον θά 
ικανοποιηθούν όταν θά παρακολουθήσουν σας, τήν νεωτέραν γενεάν άνταξίας τής 
ύπερτάτης θυσίας των.

Μή λησμονήτε έκ παραλλήλου δτι ή 'Ελληνική Πατρίς ô οποία έπι δύο ήδη 
χιλιετηρίδας μεγαλουργεί έδημιούργησεν τόν Νεώτερον 'Ελληνικόν Πολιτισμόν 
στηριζομένη είς τήν άκαταμάχητον δύναμιν τοΰ Χριστιανισμού. 'Ο Γολγοθάς έστή- 
ριξε τήν 'Ελλάδα καί ή 'Ελλάς έπολέμησε διά τήν προάσπισιν καί έξάπλωσιν τών 
διδαγμάτων πού έκπορεύονται άπό τόν Γολγοθάν. Καί άπετελέσθη συνδυασμός έξαί- 
ρετος τών δύο ύψηλοτέρων ιδεωδών τοΰ άρχαίου καί νεωτέρου κόσμου τοΰ 'Ελληνι
κού καί τοΰ Χριστιανικού.

Αύτόν τόν θαυμάσιον συνδυασμόν έπιθυμώ ύπό μορφήν έπιλόγου νά σας έπισημά- 
νω διά νά συνειδητοποιήσετε καλύτερον τάς κατευθύνσεις σας ώς Χριστιαναί καί ώς 
'Ελληνίδες κατ’ εύθεϊαν κληρονόμοι τής ιστορικής κληρονομιάς τού 'Ελληνισμού. 
Άναξιότης ή άμαύρωσις τής μιας ή τής άλλης ίδιότητος δέν έπιτρέπεται. Βαδίσατε 
καί τό έτος τούτο ύπό τάς πτυχάς τής ' Ελληνικής Σημαίας καί ύπό τήν εύλογίαν τού 
Σταυρού. Μόνον μέ τόν τρόπον αύτόν θά ολοκληρώσετε τόν έαυτόν σας. Διαγράψατε 
σταθερά καί μέ αύστηρότητα τόν ορθόν προσανατολισμόν τής μετέπειτα ζωής σας. 
Μή έφησυχάζετε είς τήν μαθητικήν σας ιδιότητα καί μή ύποτιμάτε τόν περιωρισμέ- 
νον κύκλον τών σημερινών ύποχρεώσεών σας. 'Η μαθητική ίδιότης άποτελεϊ τήν 
προβαθμϊδα τής μετέπειτα ύψηλής άποστολής σας καί έχει άξίαν μόνον, έφόσον 
χρησιμοποιείται έπωφελώς διά τήν θεμελίωσιν τού μέλλοντος.

Τό χρέος σας είναι βαρύ καί πρέπει νά έργασθήτε διά νά έπιτύχετε. Τό εύχόμεθα 
ολοι άπό καρδίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ 

ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗ 27.10.1966

Άγαπηταί Μαθήτριαι,

Τά ’Έθνη, τά όποια άγςονίζονται διά τήν τιμήν καί τήν άξιοπρέπειαν των είναι 
προωρισμένα νά ζήσουν καί νά μεγαλουργήσουν. Τό άπέδειξαν τούλάχιστον οί αιώνες 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων.

Τούτο όμως άπέδειξαν γλαφυρότερον παντός άλλου οί "Ελληνες, άπό τότε, δτε 
άρχισαν νά διαδραματίζουν τόν ιστορικόν των ρόλον έπι τής Γής. Καί τούτον τόν 
ρόλον τόν έκράτησαν μέ έκπληκτικήν συνέπειαν είς μίαν περίοδον τριών χιλιάδων 
έτών.

Βέβαια τό τίμημα τής ψυχικής άλκής είναι πάντοτε βαρύ, έξ ου καί αί θυσίαι τής 
φυλής μας. Είναι όμως ταυτοχρόνως καί θειον. Καί ή ιστορία γνωρίζει τελικώς 
πάντοτε νά άμείβη καί ή μεγαλύτερη άμοιβή είναι ή ιστορική έπιβίωσις.

Κάτοικοι οί "Ελληνες μιας σχετικώς πτωχής χώρας έζησαν διά μέσου τών αιώ
νων, τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν έθνη πολυπληθή ζώντα κάτω άπό γεωγραφικούς 
ορούς πολύ εύνοϊκούς δέν ήδυνήθησαν ούτε θέσιν είς τήν ιστορίαν νά διεκδικήσουν, 
άλλ ’ ούτε καί έν τή ζωή.

Ούτω σήμερον, δτε συγκεντρωνόμεθα διά νά έορτάσωμεν τήν έπέτειον τής 28ης 
’Οκτωβρίου τού 1940 καί ταυτοχρόνως νά άποτίσωμεν φόρον τιμής προς τό σύμβο- 
λον τών άγώνων τού 'Ελληνισμού, τήν γαλανόλευκον, ούδέν άλλο πράττομεν, εί μή 
νά τιμήσωμεν τούς άγώνας καί τάς θυσίας τού έθνους μας άπό άρχαιοτάτων χρόνων.

'Η 28η ’Οκτωβρίου είναι άπλώς ή συνέχεια τών όσων παρέδωσαν οί Μαραθω
νομάχοι είς τούς βουλγαροκτόνους καί έκεϊνοι είς τούς Τουρκομάχους.

"Ενας τελευταίος χρυσούς κρίκος είς τήν άλυσίδα τών πεπρωμένων τής φυλής 
μας.

'Ο κρίκος αύτός δέν έδόξασε μόνον τήν 'Ελλάδα, άλλ’ έπαραδειγμάτησε καί 
ένεδυνάμωσε τήν σφαδάζουσαν ύπό τό πέλμα τοΰ κατακτητοΰ Εύρώπην, ώστε τελι
κώς νά δυνηθή νά πλήξη έπιτυχώς τόν θανάσιμον κίνδυνον. Είναι έκεϊνος τέλος, δστις 
διέσωσε καί έχάρισε τά χρυσά δώρα τής ’Ελευθερίας καί τής άξιοπρεπείας είς τήν 
’Ανθρωπότητα. ’Ιδού ή προσφορά τής μικρής Ελλάδος κατά τό δραματικόν διά τόν 
κόσμον ολον έτος 1940.

"Ομως δέν πρόκειται νά έπεκταθώ είς τόν έπαινον τής ήμέρας. ’Άλλος συνάδελ
φος οστις έντός ολίγου θά καταλάβη τό βήμα, θά πράξη τούτο. Έγώ άρκούμαι μόνον 
νά πώ άκόμη μερικάς λέξεις προς τάς μαθήτριας τού σχολείου τούτου.

Έχομεν άγαπηταί μου, μίαν παράδοσιν βαρεϊαν δσον τίποτα άλλο είς τήν Γήν. 
Όφείλομεν νά τήν διαφυλάξωμεν άνέπαφον άπό οίονδήποτε κίνδυνον. Όφείλομεν 
άκόμη νά τήν συνεχίσωμεν. "Ηδη ή μικρά Κύπρος εύρίσκεται έπι τά ίχνη τής
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λαμπράς πορείας τοϋ έθνους μας. *0 δικός σας ρόλος είναι μεγάλος καί ώς μητέρων 
καί ώς 'Ελληνίδων. Ή λεωφόρος τής δόξης είναι άνοικτή, φωτισμένη άπό τούς 
προβολείς τών αιώνων. Είσέλθετε είς αύτήν, άφου κάμετε φάρον σας τηλαυγή τόν 

σταυρόν καί τήν γαλανόλευκον.Τούτην τήν γαλανόλευκον ή όποια ύπερήφανος κυματίζει ενώπιον ήμών καί μάς 
καλεϊ. Εϊναι τόσον ένδοξος, ώστε είς τό κάλεσμά της δέν είναι δυνατόν νά όρρωδήσω- 

μεν. ’Εμπρός λοιπόν. Ή ιστορία, οί αιώνες, ό 'Ελληνισμός τών τριών χιλιάδων 

ετών μάς παρακολουθούν καί μάς άναμένουν.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, 30.1.1962

’Έντιμε Κε έκπρόσωπε τής Μητρός 'Ελλάδος, Πανοσιολογιότατε, Σεβαστόν 'Ιε- 
ρατεϊον, ’Έντιμε Κύριε Έκπρόσωπε τού Συνταγματικού Δικαστηρίου, Κύριε Τμη- 
ματάρχα τού Γραφείου Πολιτιστικής Άναπτύξεως, ’Έντιμοι κύριοι έκπρόσωποι τού 
'Ελληνικού Στρατού, ’Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες καί Κύριοι

Μέ συγκίνησιν ιδιαιτέραν καί κατάννυξιν εύλαβή τό έλπιδοφόρον τούτο πνευμα
τικόν φυτώριον τής θηλείας νεότητας Λευκωσίας έορτάζει σήμερον τήν εορτήν τών 
Τριών Μεγίστων τής Εκκλησίας Φωστήρων. Μέ συγκίνησιν, διότι διά πρώτην φο
ράν έφέτος, δτε άνεγνωρίσθη τό σχολεϊον ύπό τού 'Υπουργ. Παιδείας τής Ελλάδος 
χάρις είς τήν πλήρη έπάρκειαν στέγης καί προσωπικού, άποκτά αύτοτελή πνευματι
κήν καί διοικητικήν οντότητα, ώς Γυμνάσιον Παλλουριωτίσσης καί οχι ώς Παράρτη
μα Παλλουριωτίσσης, μέ κατάνυξιν δέ εύλαβή, διότι έφέτος διά πρώτην έπίσης φοράν 
δίδεται είς αύτό ή εύκαιρία νά άποτίση αύτοτελώς φόρον τιμής είς τάς τρεις γεραράς 
μορφάς τής Χριστιανικής καί τής Ελληνικής ιδέας.

Οί τρεις μελίρρυτοι 'Ιεράρχαι, τήν μνήμην τών όποιων έορτάζομεν σήμερον, ό 
Βασίλειος ό Μέγας, ό Θεολόγος Γρηγόριος καί ό Κλεινός ’Ιωάννης, δέν είναι άπλώς 
οί μύσται τών μεγάλων άληθειών τής άγιας ήμών πίστεως, ούτε οί άκάματοι έργάται 
τού Χριστιανικού ’ Αμπελώνος. Εϊναι ένταυτώ καί οί άκάματοι στυλοβάται τού Χρι
στιανισμού. Διά τής σοφίας, τής πίστεως καί τού εύλαβούς αύτών παραδείγματος 
έθεμελίωσαν τό τότε πανταχόθεν βαλλόμενον σκάφος τής έκκλησίας, καί άνήγειραν 
τούτο, πύργον άκατάβλητον καί φάρον παμφαή, είς δόξαν αίωνίαν τής Θρησκείας τού 
Θεανθρώπου.

Παρά τά άνωτέρω εϊναι καί οί προστάται άγιοι τής ' Ελληνικής Παιδείας καί τής 
μαθητικής νεότητος. Διά τής Ελληνικής αύτών σοφίας κατέρριψαν τά φαινομενικά 
έμπόδια, τά όποια έχώριζον τήν θύραθεν σοφίαν άπό τήν Χριστιανικήν, άποδείξαντες 
διά τού παραδείγματος καί τής προσωπικότητάς των, οτι ούδεμία παιδεία έρειδομέ- 
νη έπί τού σεβασμού τών αιωνίων ήθικών καί πνευματικών άξιών καί άληθειών εϊναι 
δυνατόν νά άντιμάχεται πρός τήν Χριστιανικήν θρησκείαν. Σαφή τήν εικόνα τού 
’Αληθούς Θεού δέν δύναται άσφαλώς νά παράσχη μόνη ή θύραθεν σοφία. ’Οξύνει 
όμως τόν νούν είς τήν λύσιν τών προβλημάτων τού κόσμου, καί τόν φωτίζη είς τήν 
οδόν πρός άνεύρεσιν τού Θεού.

Έγένοντο ούτω οί τρεις τής ’Εκκλησίας Φωστήρες διά τού ύπερόχου συνδυα
σμού τής Χριστιανικής μετά τής θύραθεν σοφίας οί θεμελιωταί τού 'Ελληνοχριστια
νικού χαρακτήρας τής Παιδείας μας θεμελιώσαντες συγχρόνως τό πνεύμα τού πολι
τισμού τής νεωτέρας 'Ελλάδος.

Τόν άνωτέρω διφυά χαρακτήρα τής θρησκευτικής καί τής πνευματικής προσωπι
κότητας τών Μεγάλων 'Ιεραρχών εχουσα ύπόψιν ή θρησκεύουσα 'Ελληνική Πολι
τεία έθέσπισε τήν έπέτειον τής μνήμης αύτών ώς ήμέραν έπισήμου εορτασμού τών 
Γραμμάτων. Τήν εύλαβή ταύτην παράδοσιν άκολουθούντες καί ήμεϊς συνήλθομεν
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σήμερον είς τον κοινόν τούτον εορτασμόν. ' Η ρήτωρ τής ημέρας, θά σας άναπτύξη 
καλύτερον καί λεπτομερέστερον άπό εμέ τόν χαρακτήρα τής συμβολής τών Πατέρων 
τής ’Εκκλησίας, τών οποίων τήν μνήμην έορτάζομεν σήμερον. "Ας εύχηθώμεν όπως 
τό πνεύμα τής διφυούς σοφίας καί τής άρετής τούτων όδηγήση πάντας ημάς σήμερον 
είς τόν ορθόν δρόμον, σήμερον, δτε ή έλλειψις πίστεως είς τά μεγάλα πεπρωμένα τού 
έθνους καί τήν άγωνιστικήν μοίραν τής Φυλής, κινδυνεύουν νά μας καταστήσουν 
μικροψύχους. ’Απόγονοι μιας τόσον μεγάλης ’Εκκλησιαστικής καί 'Ελληνικής κλη
ρονομιάς, θά ε’ιμεθα δικαιολογημένοι έν τή άνθρωπίνη άδυναμία μας νά ύστερήσωμεν, 
παντελώς όμως άδικαιολόγητοι νά παρακκλίνωμεν.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΤΗ 30η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1967
Κυρίες καί Κύριοι, Άγαπηταί μαθήτριαι,

Συνηθροίσθημεν καί πάλιν έφέτος είς τόν ιερόν τούτον χώρον, διά νά έορτάσωμεν 
άπό κοινού δλοι τήν έορτήν τών Γραμμάτων, γονείς, καθηγηταί καί μαθήτριαι. Είναι 
μία έορτή, τήν οποίαν δλος ό κόσμος τιμά εκ παραδόσεως καί άνάγκης, δέν κατέστη 
δμως αύτη κανών βίου, διότι λόγοι συνήθειας παρασύρουν ήμάς είς ξέφρενον καλπα
σμόν είς τήν σφαίραν τών ύλικών άγαθών, έντός τής οποίας μάς κινούν αί κακώς 
νοούμεναι βιοτικαί καί κοινωνικαί άνάγκαι.

'Έν περίεργον όξύμωρον παρουσιάζει ή σημερινή άνθρωπότης. Τιμά τήν πνευ
ματικήν καί τήν καλλιτεχνικήν παραγωγήν, δέν άξιοποιεϊ δμως τά ήθικά καί τά 
άνθρωπιστικά διδάγματα, τά όποια προβάλλει ώς κανόνας ζωής ή Επιστήμη καί ή 
Τέχνη. 'Ως έκ τούτου ύπό τάς σημερινάς συνθήκας ή σημερινή έορτή θά ήδύνατο νά 
θεωρηθή περιττή. Διατί νά τιμώμεν τά Γράμματα, τήν ’Επιστήμην καί τήν Τέχνην, 
άφού δέν τιμώμεν τούς κανόνας ζωής, τούς οποίους ύποβάλλουν είς ήμάς; Είναι 
άσφαλώς κακόν τό δτι δέν άκολουθοΰμεν τά διδάγματα ζωής, τά όποια καθιερούν τά 
Γράμματα, ’Επιστήμη, Τέχνη, θά ήτο δμως κάκιστον καί όλέθριον, έάν δέν έτιμώμεν 
τάς πηγάς τούτων. ' Η σπουδή καί ή μελέτη μάς δίδουν τήν γνώσιν τών μεγάλων 
άξιών τής ζωής, ή όποια είς κάποιον βαθμόν μάς συγκρατεί άπό τόν ύλιστικόν κατή
φορον, δστις χαρακτηρίζει τήν σημερινήν κοινωνίαν.

Σπουδάζομεν καί τιμώμεν τήν Επιστήμην καί τήν Τέχνην, δέν έφαρμόζομεν 
δμως, εί μή είς έλάχιστον βαθμόν, τούς κανόνας βίου, οί όποιοι έξάγονται άπό τήν 
μελέτην των.

Σκεφθήτε, τί θά έγίνετο, έάν δέν τάς έμελετούσαμεν καν. ' Η γνώσις μάς παρέχει 
δπλα, τά όποια δέν χρησιμοποιούμεν. Νά σκεφθή τις τί θά έγίνετο έάν ε’ιμεθα τελείως 
«άοπλοι». "Αν, έχοντες γνώσιν τών άξιών τής ζωής καί μή έφαρμόζοντες ταύτας, 
παρεμένωμεν κατώτεροι άνθρωποι, τί θά έγινόμεθα, αν δέν έλαμβάνομεν καν γνώσιν 
τούτων. ’Ασφαλώς θά ε’ιμεθα «θηρία».

"Ας τιμώμεν λοιπόν τά γράμματα διά τής διφυούς ταύτης πνευματικής καί 
θρησκευτικής τελετής. Έπισημοποιούμεν τοιουτοτρόπως τήν άνάγκην των είς τήν 
ζωήν καί κοσμούμεν μέ ίεροπρέπειαν τήν ζωήν τών παιδιών μας, στοιχεϊον δηλαδή, 
τό όποιον θά τούς γίνη μόνιμος άρτος ζωής. Διότι πρέπει νά τονισθή καί τούτο, δτι αί 
πνευματικαί άξίαι καί τά ήθικά άγαθά δέν άποτελούν διακοσμητικήν πολυτέλειαν είς 
τήν ζωήν άλλά είδος καθημερινής άνάγκης.

"Ας έορτάσωμεν λοιπόν δλοι σήμερον τά σύμβολα τού πνεύματος καί ας ύψώ- 
σωμεν είς τήν ψυχήν μας καθοδηγητήν Φάρον τούς Τρεις Μεγίστους Φωστήρας, τήν 
μνήμην τών οποίων έορτάζει σήμερον ή Εκκλησία. Πιθανόν νά μή μάς φωτίζουν τόν 
δρόμον πρός τήν άνοδικήν πορείαν τού πνεύματος. Θά μάς έμποδίσουν δμως άσφαλώς 
άπό τού νά έμπέσωμεν είς τό βάραθρον.

Μέ τάς γενικάς αύτάς σκέψεις χαιρετίζω τήν εύγενή παρουσίαν σας είς τήν 
σημερινήν μας τελετήν καί παραδίδω τόν λόγον είς τόν συνάδελφον, ό όποιος θά σάς 
όμιλήση άναλυτικώτερον περί τής μεγάλης σημασίας τής έορτής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Άγαπηταί Μαθήτριαι,
Με πάμφωτον τήν ψυχήν, μέ ύψηλά τά φρονήματα, μέ ύπερηφάνειαν καί άγαλλί- 

ασιν ύποδεχόμεθα καί εφέτος τήν αίγλήεσσαν του ’Έθνους μας ήμέραν τήν 25ην 
Μαρτίου. Στρέφομεν καί πάλιν τούς οφθαλμούς πρός τήν άστείρευτον πηγήν τής 
Νεοελληνικής Δόξης πρός τούς άνθρώπους, τούς ήρωας καί τά κατορθώματα τών 
οποίων άνέστησαν τόν 'Ελληνισμόν άπό τό άγχος βαρβαρικής δουλείας καί έπανέδω- 
σαν είς αύτόν τήν θέσιν του μεταξύ τών ελευθέρων κρατών τής Γής.

' Η 25η Μαρτίου δικαίως μας γεμίζει τάς ψυχάς μέ άγαλλίασιν καί ύπερηφάνει- 
αν, δικαίως μάς κραταιώνει τά φρονήματα καί μάς κάμνει νά λάμπωμεν άπό χαράν 
καί έθνικήν συγκίνησιν. Τά κατορθώματα, τά έργα, οί ήρωες καί οί άνθρωποι ύπήρξαν 
τόσον μεγάλοι ώστε νά άφήσουν τήν μνήμην καί τήν δόξαν των είς τούς αιώνας.

"Ομως ένώπιον τής δόξης, τής ύπερηφάνειας καί τής άγαλλιάσεως δέν πρέπει νά 
μείνωμεν μόνον έκστατικοί λάτρεις καί θαυμασταί. Ενώπιον μας προβάλλει ή άπαί- 
τησις χρέους τεραστίου καί καθήκοντος σοβαρού. Νά πανηγυρίσωμεν μέν, άλλά νά 
έχωμεν ένώπιον τών οφθαλμών μας τήν συναίσθησιν τού χρέους καί τού καθήκοντος 
μας, γνωρίζουσαι δτι οΐ λαοί δέν σώζονται μόνον μέ τόν θαυμασμόν πρός τά προγονι
κά κατορθώματα.

Οί λαοί διά νά σωθούν καί νά προοδεύσουν, ιδιαιτέρως είς τάς σημερινάς κρίσι
μους ώρας τής 'Ιστορίας, πρέπει νά συναισθανθούν βαθύτατα τό χρέος καί τήν εύθύ- 
νην των καί νά έργασθούν άκαταπόνητα διά τήν ολικήν των πρόοδον, πνευματικήν καί 
ψυχικήν.

Νέοι καί γέροντες, ήγεσία καί λαός πρέπει νά καταβάλουν δλας των τάς δυνάμεις 
ώστε τό προγονικόν κλέος καί τά προγονικά κατορθώματα νά μήν μείνουν σάν άπλή 
άνάμνησις ένδοξου παρελθόντος. Τό παρόν μάς καλεϊ μέ μύρια στόματα νά προσφέ- 
ρωμεν τόν έαυτόν μας είς τήν ύπηρεσίαν τού ’Έθνους καί τής Πατρίδος.

Πανηγυρίσατε λοιπόν, άγαπηταί μαθήτριαι, άλλά μή λησμονήτε δτι αί ψυχαί 
τών προγόνων άγάλλονται τότε μόνον, δταν οί άπόγονοι γίνονται «πολλω κάρρονες» 
έκείνων. Έργασθήτε άκαταπόνητα, καλλιεργήστε είς τάς ψυχάς σας τήν άγάπην 
πρός τήν Πατρίδαν, λαμβάνουσαι πρότυπα τις Μεσολογγίτισσες καί τις Σουλιώτισ- 
σες πού ύπήρξαν έξοχοι γυναίκες, άπαράμιλλοι μητέρες καί άκατάβλητοι άγωνίστρι- 
αι. "Οταν ή κάθε μία άπό σάς τελειοποιήση τόν έαυτόν της τότε καί ή Πατρίς μας θά 
γίνη καλυτέρα καί τό ’Έθνος καλύτερον καί μέ άφατον ύπερηφάνειαν θά άντικρύζετε 
τάς έθνικάς έπετείους μέ τήν βεβαιότητα δτι είς τίποτα δέν ύπολείπεσθε ενδόξων 
προγόνων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΤΗ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 1964

Άγαπηταί Μαθήτριαι,

Άλλοτε έωρτάζαμεν τήν έθνικήν μας εορτήν μέ πανδήμους έορτάς καί παρελά
σεις είς τάς όποιας τήν πρώτην θέσιν κατεϊχον τά σχολεία μας. Δικαίως. Τό προβάδι
σμα τών έλπίδων τού έθνους κατείχε τό προβάδισμα τών έλπίδων τής κοινωνίας.

Εφέτος έορτάζομεν μόναι είς τό σχολεϊον μας. Οί λόγοι είναι γνωστοί. Επί
βουλοι φίλοι καί ύστερόβουλοι σύμμαχοι μάς έπετέθησαν μίαν νύκτα, έπιβουλευόμε- 
νοι τήν έθνικήν μας τιμήν καί τήν έδαφικήν μας άκεραιότητα. 'Ο Λαός μας ήγέρθη 
σύσσωμος καί έδωκε μίαν άπάντησιν, σύμφωνον πρός τήν ιστορίαν του. Είς τήν 
βαρβαρότητα καί τό έγκλημα άντέταξε τήν έθνικήν άξιοπρέπειαν καί τήν άνδρείαν, 
είς τάς κλοπάς καί τάς ληστείας τήν χριστιανικήν άνοχήν, είς τά βασανιστήρια καί 
τούς έν ψυχρω φόνους τήν περίθαλψιν καί τήν άνακούφισιν τών πασχόντων καί τών 
γυναικοπαιδών τού διώκτου, είς τάς σκευωρίας καί τάς κακοήθεις ψευδολογίας τήν 
άξιοπρεπή στάσιν καί τήν ψύχραιμον εκθεσιν τής πραγματικότητος. Τάς ύψηλάς 
αύτάς άρχάς παρέλαβε, μέ αύτάς άνετράφη, αύτάς έξακολουθεϊ νά έφαρμόζη.

"Ομως, παρ ’ δλη τήν άδιάπτωτον στρατιωτικήν έπαγρύπνησιν, πού άπαιτοΰν αί 
περιστάσεις, παρ ’ δλην τήν συγκράτησιν πού έπιβάλλουν αί συνθήκαι τής ζωής τού 
Τόπου, ή Μαθητική Νεολαία πρέπει νά έορτάση τήν έθνικήν έπέτειον.

Μνημόσυνον δόξης είς τιμήν έκείνων πού άπήλλαξαν τό έθνος άπό τόν ζυγόν τής 
δουλείας άποτελούν οί σημερινοί έορτασμοί. Άλλά συγχρόνως καί βάπτισμα τής 
Νεολαίας είς τήν κολυμβήθραν τού έθνικοΰ καθήκοντος. ' Η άνάμνησις τών θυσιών καί 
τών κατορθωμάτων καθαρίζει τάς συνειδήσεις άπό τάς θαμπάς εικόνας τών μικρόχα- 
ρων ύπολογισμών. ' Η άγωνία ένός λαού άγωνιζομένου διά τήν έλευθερίαν καί τήν 
έθνικήν του έπιβίωσιν θέτει είς μοίραν πολύ κατωτέραν τήν άγωνίαν τού άτόμου. Οί 
ήρωϊσμοί ένός έθνους οξύνουν τήν έφεσιν τών άτόμων πρός τά μεγάλα. Τά κατορθώ
ματα τών μαζών κεντρίζουν τήν έπιθυμίαν τών μονάδων πρός ομαδικήν έξύψωσιν.

Φόρον εύγνωμοσύνης λοιπόν πρός τούς ήρωας καί τούς μάρτυρας τής έλευθερίας 
μας άποτελούν οί σημερινοί ένδοσχολικοί έορτασμοί. Άλλά συγχρόνως καί μάθημα 
έθνικής ιστορίας διά τήν σύγχρονον νεολαίαν.

Διά τούς άνωτέρω λόγους, αν ό έσωσχολικός έορτασμός ύστερή είς έξωτερικήν 
λαμπρότητα, ύπερέχει άσφαλώς είς έσωτερικότητα καί βάθος. 'Η άνάπτυξις τού 
μεγάλου νοήματος τής Μεγάλης 'Ημέρας, πού προηγήθη είς τάς τάξεις άπό τούς 
Καθηγητάς σας, ή άνάπτυξις τών ιστορικών άναγνωσμάτων πού ήκούσατε καί ή 
άξιολόγησις τών γεγονότων καί τού συνόλου τής Μεγάλης Άναστάσεως τού Γένους 
πού θά άκούσετε άπό τόν ομιλητήν τής ήμέρας, θά σάς δώσουν μίαν πλήρη καί 
ώλοκληρωμένην ιστορικήν εικόνα τού δλου ’Έργου. ' Η εικόνα αύτή θά ύστερή άσφα
λώς είς ένθουσιασμούς καί ψυχικά βιώματα. Θά ύπερτερεϊ δμως είς πνευματικότητα 
καί πλούτον ιστορικών άληθειών, πράγμα πού θά σάς καταστήση ίκανάς νά άντικρύ- 
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σετε σαφέστερον τήν πραγματικότητα γύρω άπό τήν Μεγάλην ' Ημέραν και νά εκτι
μήσετε ρεαλιστικώτερον τάς ύποχρεώσεις σας.

"Ομως πρέπει νά όμολογηθή ότι ή έφετεινή κρίσις, ή οποία ήπείλησε καί άπειλεϊ 
τήν Νήσον μας έκ μέρους άσπονδων φίλων καί συμμάχων, άπό μιας άπόψεως ωφέλη
σε τον Κυπριακόν 'Ελληνισμόν. Του ύπεγράμμισε, πόσον επισφαλές πράγμα είναι ή 
έλευθερία, όταν ή άσφάλειά της έξαρτάται άπό άλλους, καί του κατέστησε φανεράς 
τάς εύθύνας του διά τήν διατήρησίν της. Οί άγωνισταί τοϋ 21 καί του 55 ήλευθέρω- 
σαν τήν 'Ελλάδα καί τήν Κύπρον άπό τον δουλικόν ζυγόν τών Τούρκων καί τών 
’Άγγλων. Οί άγωνισταί του 64 καί εφεξής οφείλουν νά έπαγρυπνοΰν έπί τής διατηρή- 
σεως τής ελευθερίας, τήν όποιαν τούς έξησφάλισαν οί πρόγονοι, οί προχθεσινοί άδελ- 
φοί των, μέ τά μάτια τής ψυχής «πάντα άνοικτά πάντα άγρυπνα» όπως διακηρύττει 
καί ό έθνικός μας ποιητής.

Είς τούς άγωνιστάς τοϋ 64 καί έφεξής θά έχετε τήν τιμήν πολύ σύντομα νά 
άνήκετε καί σείς. Έπέρασεν οριστικά ή εποχή, κατά τήν όποιαν ή γυναίκα άνέμενε 
τά πάντα άπό τόν άνδρα. Πλήρης προσωπικότης, όπως έξειλίχθη σήμερον, ήρχισε νά 
καταλαμβάνη θέσιν ύπεύθυνον είς τήν κοινωνίαν. Είς τόν οικονομικόν, τόν πνευματι
κόν καί κοινωνικόν τομέα κατέχη ήδη έπίζηλον θέσιν. ’Απομένει νά καταλάβη τήν 
θέσιν της είς τόν τομέα τών τακτικών άγωνιστών τής ελευθερίας.

Τήν θέσιν τήν όποιαν κατελάμβανον μερικαί μόνον γυναίκες καί είς έξαιρετικάς 
μόνον περιστάσεις καλείται ή Κυπρία καί ή Έλληνίδα γενικώς νά καταλάβουν μονί- 
μως. Νά μεταβάλουν τήν έξαίρεσιν είς κανόνα. Κανόνα βίου κοινόν άποτελεϊ ή έλευ
θερία διά τόν 'Ελληνισμόν, καί δέν έπιτρέπεται είς τήν γυναίκα νά έξαιρήται τών 
ύποχρεώσεων διά τήν προάσπισίν της όσονδήποτε βαρεΐαι καί αν εϊναι αί ύποχρεώ- 
σεις αύταί.
Άγαπηταί μαθήτριαι, άγαπητά μας παιδιά,

’Ατενίσατε τό όραμα τής Μεγάλης ' Ημέρας, ωσάν άστραπήν δόξης καί άστέρα 
φωτοβόλον. 'Η άστραπή ας θερμάνη τάς ψυχάς σας. 'Ο άστήρ ας καθοδηγήση τό 
πνεύμα σας. Μόνον μέ ψυχήν ένθουσιώσαν καί πνεύμα φωτεινόν θά είσέλθετε, όπως 
πρέπει, είς τάς τάξεις τών φρουρών τής Κυπριακής έλευθερίας, άντάξιαι τών άγωνι- 
στριών του 21 καί του 55.

Καί θά είσέλθετε πολύ σύντομα. ’Ήδη σημαίνει τό έωθινόν διά Παγκύπριον 
Συναγερμόν.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΤΗ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 1965

Άγαπηταί Μαθήτριαι,

Μέ φωτεινήν τήν ψυχήν καί αισθήματα ύπερηφανείας ύποδεχόμεθα καί πάλιν τήν 
Μεγάλην τοϋ ’Έθνους 'Ημέραν τήν 25ην Μαρτίου καί συνερχόμεθα σήμερον διά νά 
άπονείμωμεν φόρον λατρείας πρός τήν άστείρευτον πηγήν τής Νεοελληνικής Δόξης 
πρός τήν μεγαλουργόν γενεάν τών ήρώων, οί όποιοι μέ τήν θυσίαν των έδωσαν είς τόν 
'Ελληνισμόν τήν Άνάστασιν καί κατηύθυναν καί πάλιν τά βήματά του πρός Εθνι
κόν Μεγαλεϊον καί Δόξαν.

Αί Έθνικαί Επέτειοι σεβασταί καί έπιβεβλημέναι είς όλους τούς λαούς τούς 
έχοντας εθνικήν συνείδησιν, είναι ιδιαιτέρας σημασίας δι * ήμάς τούς "Ελληνας, οί 
όποιοι δέν έχομεν άκόμη ολοκληρώσει τάς έθνικάς μας έπιδιώξεις καί άγωνιζόμεθα 
άγώνα ύπέρτατον παλαίοντες πρός έχθρούς καί άσπονδους φίλους.

Αισθήματα ύπερηφάνειας, ένθουσιασμοΰ καί έθνικής συγκινήσεως πλημμυρίζουν 
τό Είναι μας έπί τή Ένδόξω ’Εθνική Έπετείω. "Ομως ένώπιόν μας προβάλλει 
σήμερον ή άπαίτησις χρέους καί ύψηλοΰ καθήκοντος. Πρέπει νά εχωμεν ύπ ’ οψιν μας 
οτι οί λαοί δέν σώζονται μόνον μέ τόν θαυμασμόν πρός τά προγονικά κατορθώματα. 
Σήμερον ιδιαιτέρως είς τάς κρίσιμους ώρας τής ιστορίας τής Πατρίδος μας όλος ό 
Κυπριακός Λαός, άνδρες, παιδιά καί Γυναίκες, ας μή μείνωμεν άπλοι θεαταί.

Τό παρόν μάς καλεϊ μέ μύρια στόματα νά προσφέρωμεν τούς έαυτούς μας είς τήν 
ύπηρεσίαν του ’Έθνους καί τής Πατρίδος.

Πανηγυρίζει σήμερον σύμπας ό Ελληνισμός έπί τή ένδόξω έπετείω άλλά καί 
συγχρόνως άγωνίζεται δι ’ έν ύπέροχον πάλιν άγώνα, δι ’ άγώνα τιμής άγωνίζεται διά 
τήν Κύπρον καί τοΰτο διότι είς τήν σκέψιν καί είς τήν ψυχήν του Έλληνος οί άγώνες 
του "Εθνους είναι πάντοτε όμοούσιοι είς τήν ούσιαστικήν τους σύνθεσιν. Είναι μία ή 
ψυχή τοϋ "Ελληνος, όπου καί αν εύρίσκεται, εϊναι μία ή ψυχή τοϋ "Ελληνος άξεχώρι- 
στη καί άλληλένδετη.

Άγωνίζεται ή Κύπρος σήμερον, άλλά καί ολη ή Ελλάς διά τήν πραγμάτωσιν 
μιας άληθινής καί γνήσιας καί πραγματικής Έλευθερίας διά τήν Κύπρον.

Πανηγυρίσατε λοιπόν σήμερον, άγαπηταί μαθήτριαι, άλλά μή λησμονήτε οτι αί 
ψυχαί τών προγόνων άγάλλονται τότε μόνον, όταν οί άπόγονοι γίνονται άξιοι ’Εκεί
νων.

Έργασθήτε λοιπόν άκαταπόνητα καί άγωνισθήτε καί σεις μέ τόν Νοΰν καί τήν 
ψυχήν σας, προτάξατε τούς έαυτούς σας, συντελέσατε καί σεις μέ δλας σας τάς 
δυνάμεις ώστε νά λάμψη καί νά άκτινοβολήση αύτή ή Γή, ή βασανισμένη Γή τής 
άγαπημένης μας Κύπρου.

*Ας προσευχηθώμεν όλοι νά άνατείλη σύντομα ή Αγία 'Ημέρα πού θά λυτρωθή 
ή Γή της καί θά αισθανθούν οί άνθρωποί της τήν Γαλήνην καί τήν Ειρήνην σκεπασμέ
νοι καί θωπευμένοι άπό τό γαλανόλευκο χρώμα καί τήν γλυκεϊαν αύραν τής ' Ελληνι
κής Σημαίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΤΗ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 1967

Συνηθροίσθημεν και έφέτος με τήν βοήθειαν τοΰ Θεού είς τόν ιερόν τούτον 
χώρον, διά νά πανηγυρίσωμεν τήν εορτήν τών εορτών του Χριστιανισμού καί τήν 
πανήγυριν τών πανηγύρεων του 'Ελληνισμού.

Δέν είναι τυχαίος ό συνδυασμός τών έορτών. Σωτηρία τής άνθρωπότητος άνευ 
τής σωτηρίας τοϋ 'Ελληνισμού δέν ήτο δυνατόν νά είναι πλήρης. Διότι, όπως ό 
Χριστιανισμός είναι ή ύπερκόσμιος δύναμις, ή οποία έσωσε τόν κόσμον άπό τήν 
άμαρτίαν, ούτω καί ό 'Ελληνισμός είναι ή εγκόσμιος δύναμις, ή όποια ώδήγησε τόν 
κόσμον προς τό πνευματικόν φώς καί παρεσκεύασε τήν οδόν προς έμπέδωσιν τής 
Χριστιανικής άληθείας. 'Η ζώσα συνέχεια τής δυνάμεως αύτής, ό Νεώτερος 'Ελλη
νισμός δέν ήτο δυνατόν νά παραμείνη έπ ’ άπειρον ύπό τό σκότος τού πλέον στυγνού 
δεσποτισμού. 'Ο 'Ελληνισμός δέν ήδύνατο νά έπιτελέση τό πνευματικόν του έργον 
εύρισκόμενος ύπό τό κράτος τής δουλείας καί ούτε ό Χριστιανισμός θά ήδύνατο νά 
συμπληρώση τό εργον τής άπολυτρώσεως τού κόσμου, άνευ τής εύεργετικής προσφο
ράς τού ' Ελληνισμού. ' Ο κόσμος έπέπρωτο νά είσέλθη είς τήν οδόν τής πραγματικής 
ζωής ύπό τήν καθοδήγησιν τού Χριστιανικού 'Ελληνισμού.

'Ο άκοίμητος σπινθήρ, τόν όποιον ό Θεός προνομιακώς έχάρισεν είς τόν περιού
σιον αύτού λαόν, τόν 'Ελληνισμόν, έκράτησε τήν έθνικήν συνείδησιν τοΰ γένους άγρυ- 
πνον ύπό συνθήκας ύπό τάς όποιας άλλοι λαοί θά εΐχον έκμηδενισθή καί ήθικώς καί 
έθνικώς. Καί όταν ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, ό σπινθήρ μετεβλήθη είς φλόγαν ή 
όποια έθέρμανε τάς καρδίας τών Ελλήνων καί μετέδωκε τό μήνυμα τών καιρών είς 
ολόκληρον τήν άνθρωπότητα, ήτις έστέναζε ύπό τόν ζυγόν τής δουλείας. 'Ο 'Ελλη
νισμός τής 25ης Μαρτίου τοΰ 21 διά τοΰ ύπερανθρώπου άγώνος του άπέπλυνε τό 
όνειδος τής ύποταγής είς τό βάρβαρον δεσπότην έπι τέσσαρας αιώνας καί ήρχισεν τήν 
νέαν πορείαν του συμφώνως προς τήν μεγαλόπνοον προφητείαν τοΰ ποιητοΰ:

«Κι ’ αν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο 
και σε γκρεμό κατρακυλίσαμε 
πού πιο βαθύ καμιά φυλή δέν είδε ώς τώρα, 
είναι γιατί μέ τών καιρών τό πλήρωμα 
δμοια βαθύ ένα άνέβασμα μας μέλλεται 
προς ύψη ούρανοφόρα».

(Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ).

Ποιά ύπήρξεν ή σημασία τής Εθνεγερσίας του 21, θά άκούσετε λεπτομερώς 
άπό τόν κύριον ομιλητήν τής ήμέρας. "Ομως ό χαρακτηρισμός τής 25ης Μαρτίου ώς 
τής άπαρχής τής ζωής τοΰ Νεωτέρου 'Ελληνισμού δέν άποτελεϊ καμμιάν ύπερβολήν. 
'Ο 'Ελληνισμός ένας καί άδιαίρετος έζησε, έμεγαλούργησεν, έσίγησε πολιτικώς επί 
4 αιώνας οχι όμως καί ήθικώς.

Τήν αύγήν τής 25ης Μαρτίου άφυπνίσθη διότι είχε συνειδητοποιήσει πλέον τάς 
δυνάμεις του καί άνέλαβε νά διαδραματίση τόν πρωτοπορειακόν του ρόλον είς τήν 
104

μάχην πρός άπόκτησιν τών αιωνίων άξιών τής ζωής. Αύτόν τόν ρόλον ώς έθνος 
γενικώς καί ώς Νήσος ύπό τάς ίδιαζούσας πολιτικάς συνθήκας ύπό τάς όποιας ζώμεν 
καί ώς σχολεϊον πρέπει νά έχωμεν διαρκώς ύπ ’ οψιν διά νά δυνηθώμεν νά έκπληρώ- 
σωμεν τάς ύποχρεώσεις, τάς όποιας δέν επιτρέπεται νά παραμελήσωμεν. Έχομεν 
χρέος έναντι τής ζωής διότι ύπέχομεν εύθύνας διά τήν όρθήν πορείαν της καί τήν 
ούσιαστικήν άξιοποίησιν τών δυνάμεων τής φυλής.

Προ 146 έτών ό Πατρών Γερμανός ώρκιζε τήν ψυχήν τού "Εθνους. Σήμερον 
ήμεϊς ας δώσουμεν νοερώς τόν όρκον νά σταθώμεν άγρυπνοι φρουροί τής ’Ελευθερίας 
καί τής ’Εθνικής άξιοπρεπείας. "Ο,τι έκέρδισαν οί πρόγονοι του 21 μέ θυσίας αίμα
τος, όφείλομεν νά διαφυλάξωμεν ήμεϊς μέ σταθερότητα καί άφοσίωσιν. Άλλωστε καί 
ή ζωή έχει άξίαν, οσάκις προσηλοΰται είς τά μεγάλα ιδανικά.

105

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΤΗ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963

’Αγαπηταί Μαθήτριαι,

Τό σχολεϊον μας τελεϊ σήμερον, έπί τή εύκαιρία τής άπελευθερώσεως τής Νήσου 
άπό τόν Βρεττανικόν ζυγόν έθνικήν πανήγυριν.

'Η 1η ’Απριλίου εϊναι ή ημέρα κατά τήν όποιαν ό Κυπριακός Λαός μέ τήν 
συμπαράστασιν ολοκλήρου του 'Ελληνισμού, άπεκδύθη είς τίμιον άγώνα διά τήν 
άποτίναξιν τής δουλείας.

Πειθαρχών ό Κυπριακός Λαός είς τάς προσταγάς τών δύο ήγετών του, του νυν 
Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ' καί τού θρυ
λικού Γρίβα-Διγενή ήγωνίσθη σύσσωμος καί χωρίς νά ύπολογίζη τάς θυσίας ύπέρ του 
ύψηλοΰ ιδανικού τής ’Ελευθερίας. Καί ήρχισεν τόν άγώνα του τήν αύγήν τής 1ης 
’Απριλίου τού 1955.

'Ο χαρακτήρ, ή ορμή, καί ή καθολικότης τής έξεγέρσεως καθίστων έκ τών 
προτέρων βεβαίαν τήν έπιβολήν τής ιδέας έπί τής ωμής άντιστάσεως τού Τυράννου.

"Ολος ό Κυπριακός Λαός πανηγυρίζει σήμερον. Τό σχολεϊον μας έχει ιδιαιτέ
ρους λόγους νά πανηγυρίζη θριαμβευτικά. ' Υπήρξεν έν τών σπουδαιοτέρων Προπυρ
γίων τού ’ Αγώνος καί οχι μόνον διά τής έθνικής διδασκαλίας ήναψεν είς τάς ψυχάς τών 
μαθητριών του άσβεστον τήν άγάπην πρός τήν ’Ελευθερίαν, άλλά καί έκράτησεν 
ύψηλά καί φωτεινήν τήν δάδα τού άγώνος διανοϊγον ορίζοντες μαχητικούς καί φωτει
νούς πλήρεις άπό τάς ύψηλάς άρχάς καί τά ιδεώδη τής Έλευθερίας.

Πολλοί τών Καθηγητών του ήγωνίσθησαν είς τήν πρώτην γραμμήν καί προσέφε- 
ραν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τόν άγώνα. Ήγωνίσθησαν, ύπέφεραν, κατεδικάσθη- 
σαν, άλλ’ ούδ’ έπί στιγμήν ύπεχώρησαν. Παραλλήλως πολλαί τών μαθητριών του 
έξετέλουν έμπιστευτικάςάποστολάςσυντελέσασαι άποτελεσματικώς είς τήν νίκην.

’Αγαπηταί μαθήτριαι, αί προσπάθειαί σας πρέπει νά τείνουν πάντοτε πρός τήν 
τελείωσιν καί τήν ήθικήν νίκην. 'Ο άγων συνεχίζεται καί μή ξεχνάτε οτι πρέπει νά 
φθάσωμεν είς τό τέρμα τών προσδοκιών μας, μή άποστρέφουσαι ποτέ τό βλέμμα άπό 
τήν Άκρόπολιν καί τόν Παρθενώνα.

Έχομεν καθήκοντα καί ύποχρεώσεις καί πρέπει νά συναισθανθώμεν τό βάρος 
τών ύποχρεώσεων τούτων.

Κρατήσατε ύψηλά τό φρόνημα καί θερμήν τήν καρδίαν φυλάξατε ώς ίεράν παρα
καταθήκην είς τάς ψυχάς σας τήν Πλατωνικήν-Σωκρατικ ήν ρήτραν «Μητρός τε καί 
πατρός καί τών άλλων προγόνων άπάντων τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς καί σεμνότερον 
καί άγιώτερον καί έν μείζονι μοίρα καί παρά Θεοϊς καί παρ’ άνθρώποις τοϊς νούν 
έχουσιν».

Τά ήρωα τών μαρτύρων τής Κυπριακής ’Ελευθερίας τά όποια έστεφανώσατε 
χθές μέ στεφάνους άπό δάφνην ας εϊναι τά ιερά σύμβολα καί οί φάροι καί οδηγοί τών 
βημάτων όλων μας κατά τήν περαιτέρω πορείαν μας διά τήν τελικήν νίκην.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΤΗ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 1966

’Αγαπηταί Μαθήτριαι,

Πρό μιάς έβδομάδος έωρτάσαμεν τήν έπέτειον τής έθνεγερσίας τού 21. Σήμερον 
έορτάζομεν τήν έπέτειον τής Κυπριακής έξεγέρσεως του 55. ' Η πρώτη κατέλυσε τήν 
Τουρκικήν τυρρανίαν καί έθεσε τάς βάσεις τής Δημιουργίας τού νεωτέρου Ελληνι
κού κράτους. ' Η δευτέρα κατέλυσε τόν βρεττανικόν ζυγόν έπί τής Κύπρου καί ήνοιξε 
τόν δρόμον — άνεξαρτήτως τών σημερινών έμπλοκών — πρός τήν "Ενωσιν.

Πολλαί άναλογίαι ύπάρχουν μεταξύ τών δύο έπετείων, ιδίως είς τό κεφάλαιον 
τού ήθικοΰ μεγαλείου, τών σκοπών καί τών θυσιών. ’Επαναστάσεις έχουν γίνει πολ
λαί κατά τήν τελευταίαν έκατονταετηρίδα. Καμμία δέν εϊλκυσε τόσον τόν θαυμασμόν 
καί τήν συμπάθειαν τού κόσμου, όσο ή Ελληνική του 21 καί ή Κυπριακή τού 55. 
Αύτό μαρτυρεί τήν άναγνώρισιν τής ίερότητος τών σκοπών καί τών δύο έπαναστά- 
σεων.

Είδικώς ή έπανάστασις τού 55 εϊλκυσε τόν θαυμασμόν όλων τών λαϊκών μαζών. 
Οί μεγάλοι Λαοί τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής τίποτα τό θετικόν δέν έπερίμεναν 
άπό τήν έξέγερσιν τού Κυπριακού Λαού καί άντίκρυσαν τά άπίστευτα, τό πάν. Έπε- 
ρίμεναν νά έκπνεύση ή έπανάστασις άπό ήμέρας είς ήμέραν καί αύτή άντί νά έκπνεύση 
ώγκοΰτο καθημερινώς.

Κύριον αίτιον τού άπιστεύτου τούτου ήτο ή πίστις τού Κυπριακού Λαού είς τόν 
άγώνα. Μία πίστις τόσον μεγάλη πού ένίκα τήν άγάπην τής ζωής. Οί Κύπριοι τού 55 
έξεκίνησαν διά τόν άγώνα μέ τήν άπόφασιν νά θυσιασθούν διά νά έλευθερωθούν.

Αύτή ή γενική άφοσίωσις είς τό ιδανικόν τής Έλευθερίας ύπήρξεν δπλον άκα- 
ταμάχητον.

Τό σχολεϊον τούτο θά εϊναι εύτυχές αν κατορθώση νά έμπνεύση είς τάς σημερι- 
νάς τροφίμους του τήν ιδίαν πίστιν πρός τά ύψηλά ιδανικά τής Έλευθερίας καί τής 
αύτοθυσίας τήν όποιαν ένέπνευσεν καί πρός τάς μαθήτριας τού 55, πολλαί τών όποι
ων, όχι μόνον έκακοποιήθησαν άλλά καί έφυλακίσθησαν ύπό τού Δυνάστου, χωρίς 
ούδ ’ έπί στιγμήν νά δειλιάσωσιν.

Τόσον ή πρόσφατος όσον καί ή παλαιοτέρα έθνική παράδοσις έπιβάλλουν είς 
ολους μας, διδασκάλους καί μαθήτριας βαρύ τό χρέος νά συνεχίσωμεν τό ήρωϊκόν 
πνεύμα τής Ελλάδος. ’Ιδιαίτερα σήμερον τό καθήκον προβάλλει έπιτακτικώτερον, 
διότι τό έθνος σύσσωμον εϊναι έστρατευμένον, έτοιμον νά προάσπιση καί πάλιν τήν 
τιμήν τής Πατρίδας, νά προστατεύση τήν άκεραιότητα τού έθνικού έδάφους καί νά 
πραγματώση τόν προαιώνιον πόθον τής Ένώσεως.

Μή ξεχνάτε, άγαπηταί μαθήτριαι, τήν φωνήν τής ιστορίας, τήν έπιταγήν τού 
έθνους καί τάς κρίσιμους στιγμάς τού παρόντος. ’ Αναβαπτιζόμεναι είς τό ύγιές καί 
άγνόν πνεύμα τών άγώνων τού έθνους καί ιδιαιτέρως είς τήν Κολυμβήθραν τού άγώ-
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νος τής 1ης ’Απριλίου, ένδυναμωθεϊτε είς τό φρόνημα καί τήν πίστιν σας, κραταιω
θείτε είς τήν άπόφασιν καί τήν θέλησίν σας, συνεχίσατε ώραϊον καί τιμητικόν τόν 

άγώνα μέχρι τής πλήρους δικαιώσεώς του.
Οί εχθροί πού μάς περιβάλλουν είναι πολλοί άκόμα. Εκείνοι πού άντιμάχονται 

τόν άγώνα μας γίνονται δολιότεροι. Δικόν σας χρέος είναι νά συμπαρασταθήτε είς 
τούς ώριμους καί μέ τήν ίδικήν σας πίστιν νά τούς ένισχύσετε νά προστατεύσουν καί 
τήν ενότητα καί τήν ορθήν πορείαν του άγώνος. Συμπαρασταθείτε είς τούς γονείς καί 
τούς άδελφούς σας, πού είς τήν πρώτην γραμμήν διακινδυνεύουν καί τήν ζωήν τους 
καί τήν ύπαρξιν του Ελληνισμού καί τήν τιμήν τού ’Έθνους. Είς σάς άποθέτει ή 
Πατρίς τό μέλλον της. Καί χρέος καί τιμή σας είναι είναι νά μή φανήτε κατώτεραι 

τών προσδοκιών καί τών έλπίδων μας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΤΗ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 1967

Άγαπηταί Μαθήτριαι,

Αί Έθνικαί έπέτειοι τών λαών δέον όπως εορτάζονται λαμπρώς, διότι δΓ 
αύτών οί εύγνώμονες λαοί τιμούν τούς ήρωας τού καθήκοντος καί τής τιμής, τούς 
άνθρώπους τής ιδέας, οΐτινες έθεσαν ύπεράνω παντός άγαθού τήν άγάπην τής πατρί
δος καί δι ’ αύτήν έθυσίασαν τήν ζωήν των.

"Ομως λαμπρότερον παντός άλλου πρέπει νά έορτάζωμεν τήν έπέτειον τής 1ης 
’Απριλίου 1955 ήμεϊς οί "Ελληνες Κύπριοι, διότι ό άγών, δστις ήρχισε τήν ήμέραν 
έκείνην δένήτο τιτότυχαϊον άλλάτό άπόσταγμα τής ψυχικής δυνάμεως τής δούλης 
Κύπρου καί ή συνείδησις τής γιγαντιαίας προσπάθειας ένός μικρού λαού νά διεκδική- 
ση, δ,τι έπίστευσεν ώς ιερόν, μετά θάρρους, σθένους καί συνέπειας.

’Έτσι έξηγεϊται διατί ό Κυπριακός Ελληνισμός πανηγυρίζει σήμερον τόσον 
λαμπρώς. Τό σχολεϊον δέ τούτο άκόμη έχει ιδιαιτέρους λόγους νά πανηγυρίζη καί νά 
έγείρη τήν φωνήν του πλήρες ύπερηφανείας, διότι ύπήρξε έκ τών σπουδαιοτέρων 
προπυργίων τού άγώνος καί δχι μόνον διά τής έθνικής διδασκαλίας ήναψε είς τάς 
ψυχάς τών μαθητριών του άσβεστον τήν άγάπην πρός τήν έλευθερίαν, άλλά καί 
έκράτησε ύψηλά φωτεινήν τήν δάδα τού άγώνος διανοϊγον ορίζοντας μαχητικούς, 
πλήρεις ύψηλών άρχών καί ιδεωδών άνωτέρων.

Καί σήμερον λοιπόν, τούτο τό σχολεϊον, δτε μερικά χρόνια παρήλθον πάλιν 
μεστά άγώνων σκληρών, νοιώθει τήν ύποχρέωσιν νά στρέψη εύλαβικώς τούς οφθαλ
μούς πρός τούς ύπερόχους μαχητάς καί νά τούς τιμήση λέγοντας δτι καί ό ποιητής: 

«Ω γνήσια τής 'Ελλάδος 
τέκνα ψυχαϊ που έπέσατε 
είς τον άγώνα άνδρείως 
τάγμα εκλεκτών 'Ηρώων 

καύχημα νέον»
καί έν συνεχεία νά τούς μακαρίση διά τήν θυσίαν καί τήν άρετήν, πάλιν διά τού στόμα
τος τού ίδιου έθνικοΰ ποιητού:

« "Ας μή βρέξη ποτέ 
το σύννεφον και ό άνεμος 
σκληρός ας μή σκορπίση 
τό χώμα τό μακάριον 

πού σάς σκεπάζει, 
"Ας τό δροσίζη πάντοτε 
μέ τ ’ αργυρά της δάκρυα 
ή ροδόπεπλος κόρη 
και αυτού ας ξεφυτρώνουν 

αιώνια τ ’ άνθη».
109
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Είς αύτό άποσκοπεϊ, άγαπηταί μαθήτριαι, ό σημερινός εορτασμός τής επετείου 
τής θρυλικής ΕΟΚΑ. ’Αλλά δμως καί είς κάτι άλλο. Νά ένδυναμώση ήμάς διά τήν 
συνέχειαν του άγώνος, πού δέν έχει λήξει άκόμη τελειωτικώς καί ό όποιος προβλέπε- 
ται σκληρός. Διά τούτο, ταύτην τήν στιγμήν καθ’ ήν άλλαι συμμαθήτριαί σας στέ
φουν τιμημένα μνήματα ήρώων τής ΕΟΚΑ είς διάφορα σημεία τής Κύπρου, ας δώ
σουμε τήν ύπόσχεσίν μας πού είναι μία καί μοναδική: ’Εμπρός δλοι στον άγώνα μ’ 
ένα Αύξεντίου καί ένα Μάτση διά παραδειγματισμόν μας.

"Ομως διά τήν σημασίαν τής θυσίας τής ΕΟΚΑ καθώς καί διά τήν τοποθέτησιν 
του δλου θέματος ή καθηγήτριά σας θά σάς όμιλήση έκτενέστερον τήν παρακαλώ νά 

καταλάβη τό βήμα.

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
«ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
'Ο δρος «(ολοκληρωμένος» είναι άπό έκείνους πού χρησιμοποιούνται είς μεγά- 

λην κλίμακα σήμερον. ’Αντιστοιχεί περίπου πρός τόν δρον «τέλειος», δέν τόν καλύ
πτει δμως έξ ολοκλήρου. Οΰτω «τέλειος» είναι εκείνος πού έφθασεν είς τό τέρμα τής 
πρός τά άνω έξελίξεώς του, ένω (ολοκληρωμένος είναι έκεϊνος πού έξειλίχθη έπαρκώς 
είς δλας τάς σφαίρας ή πλευράς πού άπαρτίζουν τό σύνολον, τό δλον του. 'Η έννοια 
τής τελειότητας έχει κάποιαν μονομέρειαν, άντίθετα μέ τήν έννοιαν τής ώλοκληρώ- 
σεως, ή όποια είναι πολυμερής.

Σκοπός τού παρόντος δέν είναι νά προσδιορίση τό φιλοσοφικόν περιεχόμενον τής 
έννοιας «ώλοκληρωμένος» άλλά νά σκιαγραφήση τόν τύπον τής ώλοκληρωμένης γυ
ναίκας, τόν όποιον έχει τό σχολεϊον ώς ύπόδειγμα είς τήν προσπάθειάν του πρός 
διαμόρφωσιν τής θηλείας νεότητος. Φανταζόμεθα ώς ώλοκληρωμένην γυναίκα έκεί- 
νην, ή όποια δύναται νά άνταποκριθή μέ έπιτυχίαν είς τάς διαφόρους άπαιτήσεις πού 
προβάλλει ή οικογένεια, ή κοινωνία, ή Πατρίς, ή ανθρωπότης.

' Η κλιμάκωσις αύτή τών έννοιών πού φθάνει μέχρι τής άνθρωπότητος δέν έχει 
καμμίαν ύπερβολήν. Άπό τήν γυναίκα περιμένουν δλοι άπό τής οικογένειας μέχρι 
τής άνθρωπότητος. ' Η οικογένεια, διότι άποτελεϊ τόν σπουδαιότερον ήθικόν καί 
πνευματικόν συντελεστήν της, ή κοινωνία διότι τής παρέχει τά ικανά στελέχη πού 
έξυπηρετοϋν τάς διαφόρους λειτουργίας της, ή πατρίς διότι τήν τροφοδοτεί μέ πολί- 
τας καί στρατιώτας, ή ανθρωπότης τέλος διότι τήν τροφοδοτεί μέ άνθρώπους.

Εύκολα θά μπορούσε κάποιος νά διερωτηθή «γιατί τάχα μόνον γυναίκα (ολοκλη
ρωμένη καί οχι καί άνδρας;» ' Η άπάντησις βέβαια είναι εύκολος. Καλόν θά ήτο, νά 
ήσαν καί οί δύο. "Ομως παραμένει γεγονός, δτι ό ρόλος πού παίζει ό άνδρας είς τήν 
κοινωνίαν, δέν έχει πάντοτε τήν πληρότητα τού ρόλου πού παίζει ή γυναίκα. Κάθε 
άνδρας έκπληροϊ ένα προορισμόν είς τήν ζωήν, άπλοΰν ή σύνθετον. "Ολοι μαζί έκπλη- 
ρούν τό σύνολον τών προορισμών. ' Η γυναίκα δημιουργεί τούς άνθρώπους, οί όποιοι 
πρέπει νά καλύψουν δλους τούς προορισμούς. 'Ο άνδρας μπορεί νά είναι μονομερής. 
'Η γυναίκα δέν μπορεί, διότι δέν πρόκειται νά δημιουργήση άνθρώπους μονομερούς 
κατευθύνσεως. Άρα, αν διά τόν άνδρα ή όλοκλήρωσις είναι ιδεώδες, διά τήν γυναίκα 
είναι άνάγκη.
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Άπό τά άνωτέρω εύκολα μπορεί κανείς νά άντιληφθή, τί χρειάζεται ν ’ άποκτή- 
ση μία γυναίκα, διά νά γίνη ώλοκληρωμένη. Οί τομείς πού θά τροφοδότηση μέ έμψυ
χον ύλικόν, χρειάζονται ψυχικάς άρετάς, ηθικήν άρτιότητα, πνευματικήν καλλιέργει
αν, πρακτικά εφόδια, σωματικήν ωραιότητα καί ύγείαν. Ούτε ή οικογένεια, ούτε ή 
κοινωνία, ούτε ή πατρίς, ούτε ή άνθρωπότης είναι δυνατόν νά στηριχθουν, χωρίς τά 
άνωτέρω έφόδια. Δοκιμάστε νά στηρίξετε τήν οικογένειαν ή τήν κοινωνίαν χωρίς τά 
άνωτέρω έφόδια. Ούτε δευτερόλεπτον δέν στέκονται' θά διαλυθούν άμέσως. Τό ίδιον 
θά συμβή μέ τήν πατρίδα καί τήν άνθρωπότητα. Χωρίς ψυχήν, χωρίς πνεΰμα, χωρίς 
ηθικήν άρτιότητα ή άνθρωπότης είναι μία ζούγκλα, πού κατοικεϊται άπό θηρία.

’Αληθές είναι, ότι ή γυναίκα γεννά τόν άνθρωπον άληθέστερον είναι, οτι τόν 
δημιουργεί. Διά νά μπορέση όμως νά μεταδώση είς τά δημιουργήματά της τάς δυνά
μεις καί ικανότητας πού κινούν τήν κοινωνικήν, τήν έθνικήν καί τήν άνθρωπίνην 
μηχανήν, είναι άνάγκη πρώτον νά τάς άποκτήση ή ιδία. Δέν μπορεί νά μεταδώση 
ψυχισμόν αν τόν στερήται ή ιδία. Ούτε πνευματικότητα, αν είναι άμόρφωτος. Ούτε 
ήθικάς άρχάς αν δέν έχει άσκηθή είς τήν ήθικήν άντοχήν. Ούτε έπαγγελματικάς 
ικανότητας αν ή ιδία θεωρή καταδίκη τάς πρακτικάς ένασχολήσεις' ούτε σωματικήν 
ύγείαν καί ωραιότητα αν είναι άγύμναστος καί άρρωστημένη.

Κάθε μάθημα έπομένως, τό όποιον άναπτύσσει τήν ψυχήν, τόν ήθικόν χαρακτή
ρα, τό πνεΰμα, τήν ύγείαν ή παρέχει κάποιαν έπαγγελματικήν είδίκευσιν πρέπει νά τό 
διδάσκεται ή γυναίκα. ’ Η λογοτεχνία, ή τέχνη, ή φιλοσοφία, ή έπιστήμη, (τούλάχι- 
στον αί πρώται της άρχαί) αί ξέναι γλώσσαι, αί πρακτικαί γνώσεις, ή γυμναστική, ό 
χορός καί έν γένει κάθε τι πού ώλοκληρώνει τόν ψυχοπνευματικόν καί τόν σωματικόν 
της κόσμον, πρέπει νά έλκύη σύντονον τό ένδιαφέρον τής μαθήτριας, οχι ώς κάτι 
τυπικόν έπιβαλλόμενον άπό τό σχολείον, άλλά ώς κάτι ούσιαστικόν πού τής επιβάλ
λει ό ρόλος, τόν όποιον πρόκειται νά διαδραματίση είς τήν κοινωνίαν καί τά εύρύτερα 
πλαίσια τής πατρίδος γενικώτερον. Κόρη, ή όποια παραμελεί τήν πνευματικήν της 
μόρφωσιν, θά είναι ύπαίτιος οσον έξαρτάται άπό αύτήν, τής πνευματικής καθυστερή- 
σεως τής οικογένειας καί τής πατρίδος της. Θά τήν βαρύνη επίσης ή εύθύνη διά τήν 
ήθικήν καί τήν οικονομικήν καθυστέρησιν τοΰ συνόλου, εάν δέν φροντίση ενωρίς νά 
άποκτήση τά άναγκαΐα έφόδια, τά οποία νά δυνηθή νά μεταδώση είς τά στελέχη μέ τά 
όποια θά έφοδιάση αύριον τήν κοινωνίαν καί τήν πατρίδα. Μόνον αν γίνη ώλοκληρωμέ
νη προσωπικότης θά μπορέση νά τά έφοδιάση κατά ώλοκληρωμένον τρόπον, ώλοκλη- 
ρώνουσα τοιουτοτρόπως καί τήν ίδικήν της εύτυχίαν. Αί χώραι σήμερον ύποδιαιρούν- 
ται είς άνεπτυγμένας καί ύπαναπτύκτους. * Η Κύπρος καί ή μήτηρ ’ Ελλάς κατατάσ
σονται είς τάς ύπαναπτύκτους. Πιστεύομεν είλικρινώς δτι αί Έλληνίδες τής Κύπρου 
καί τής ’ Ηπειρωτικής * Ελλάδος δέν είναι άπηλλαγμέναι εύθύνης διά τήν κατάστασιν 
αύτήν. Καθήκον όλων μας είναι νά άναλάβωμεν καί έκπληρώσωμεν είς τό άκέραιον 
τάς εύθύνας μας. Νά γίνωμεν ο,τι άπήντησεν ή Κασσιανή είς τόν Θεόφιλον, γυναίκες 
άπό τάς οποίας νά πηγάζουν τά κρείττω.

«ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ»

’Έκφρασις τής ούσίας τής άρετής είναι τό «μηδέν άγαν». Κάθε ύπερβολή είναι 
ελάττωμα, κακία. «Πάσα άκρότης κακία» λέγει ό ’Αριστοτέλης, «ή δέ μεσότης 
άρετή». Θράσος καί δειλία είναι καί τά δύο άκρότητες. ' Η ’Ανδρεία είναι μεσότης, 
δι ’ αύτό καί ή άνδρεία είναι άρετή. "Ας μεταφέρωμεν τό παράδειγμα είς τήν σημερι
νήν ζωήν τής γυναικός. 'Η άναίδεια καί ή παθολογική αιδημοσύνη είναι καί αί δύο 
άκρότητες. ' Η Σεμνότης είναι ή μεσότης, δι ’ αύτό καί είναι άρετή καί μάλιστα 
γυναικεία.

' Η άρετή πρέπει νά άποτελή τόν γνώμονα τής σκέψεως καί τής δράσεως κάθε 
άνθρώπου. ' Η ζωή στέκει σταθερά μόνον δταν στηρίζεται έπάνω είς τήν άρετήν. 
"Ολα τά άλλα θεμέλια, πλούτος, εύγένεια, δύναμις, ώραιότης, τής δίδουν μίαν παρο
δικήν λάμψιν. Διότι παροδικά είναι καί τά ίδια. Μόνον ή άρετή, σταθερά όπως είναι 
καί ή ίδια, στερεώνει καί τήν ζωήν.

Περισσότερον άπό τήν ζωήν τοΰ άνδρός, ή ζωή τής γυναικός πρέπει νά έχη ώς 
γνώμονα τήν άρετήν ύπό τήν έννοιαν τοΰ μέτρου. Δέν πρέπει νά νομισθή, οτι κατα
βάλλεται εδώ προσπάθεια διά νά γίνη διάκρισις μεταξύ καθολικής καί μερικής άρε
τής. Έπιζητεϊται άπλώς νά τονισθή ό έξέχων ρόλος τής γυναικός ώς φρουρού τής 
άρετής. 'Η άνάγκη τής έξασφαλίσεως τής νίκης άναγκάζει πολλάκις τόν άνδρα νά 
φανή σκληρός, άνελέητος καί νά παραβλέψη είς τον άγώνα του ώρισμένας ήθικάς 
έπιταγάς κοινωνικού καί Χριστιανικού κυρίως περιεχομένου. Δέν έπιτρέπει βεβαίως 
τήν ύπέρβασιν αύτήν ούτε ή κοινωνική, ούτε ή Χριστιανική ήθική. Τήν άνέχεται δμως 
ή Πολιτεία ώς θεσμός βιολογικός, τής όποιας ή διάρθρωσις καί αί έπιδιώξεις είναι 
τοιαύται, ώστε νά έπιτρέπουν τήν σύγκρουσιν καί τόν έξοντωτικόν άνταγωνισμόν 
μεταξύ τών μελών της. Τίποτε άπό αύτά δέν ύπάρχει είς τήν ζωήν τής γυναικός. 
’Ανταγωνισμοί βεβαίως ύπάρχουν, ένίοτε μάλιστα καί συγκρούσεις. Πάντοτε όμως 
έξω άπό τά πλαίσια τής τραχύτητας καί τής έξοντώσεως.

Παράγων κοινωνικός καί έθνικός ή γυναίκα οφείλει πάντοτε νά έργάζεται διά 
τήν καλλιέργειαν τού δένδρου τής ζωής μέ τό τραγούδι τής χαράς καί τόν ρυθμόν τής 
δημιουργίας, παρά μέ τάς κραυγάς καί τάς άσχημίας τού έξοντωτικού άνταγωνισμού 
καί τούς θρήνους τής καταστροφής.

’Αμέτρητα είναι τά διλήμματα τά όποια ή ταραχώδης έποχή μας έδημιούργησε 
διά τήν γυναίκα καί μάλιστα τής μικράς κοινωνίας.
— Νά παραμένη είς τό σπίτι;
— Ναί, διά νά κάμη, οσα είναι άνάγκη νά γίνουν είς τό σπίτι καί τά όποια δέν ήμπορεί 
νά κάμη άλλος έξω άπό αύτήν.
— Νά μείνη κλειστή είς τό σπίτι;
— ’Ασφαλώς δχι. Διότι πολλά πράγματα τήν περιμένουν είς τήν κοινωνίαν, καί τά 
οποία δέν είναι δυνατόν νά γίνουν, παρά μόνον μέ τήν ίδικήν της άγάπην καί τήν ίδικήν 

-της κατανόησιν.
— Νά έργασθή έξω άπό τό σπίτι.
— ’Ασφαλώς. Αί άνάγκαι σήμερον έπολλαπλασιάσθησαν είς μεγάλον βαθμόν, τά δέ 
κέρδη τού άνδρός πολλάκις δέν έπαρκούν διά τήν συντήρησιν τής οικογένειας.
— Νά παραμείνη είς τάς έπάλξεις τού έργαζομένου στρατοπέδου, στρατευομένη έφ ’ 
όρου ζωής είς τάς έξω τού σπιτιού έργασίας;
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— Τότε μόνον, όταν ή προσωπικότης της είναι τοιαύτη, ώστε νά προσφέρη είς τήν 
κοινωνίαν τό άριστον καί όταν αί δυνάμεις της είναι καί ύπολογίσιμοι καί τόσαι, ώστε 
νά μη παραβλέπεται ή οικογένεια τής οποίας πρέπει νά είναι ό ηγετικός στύλος καί ό 
καλός κυβερνήτης. ’Ίσως έδώ θά έχρειάζετο μία διασάφησις. Δεν ύποστηρίζομεν, οτι 
πρέπει νά άποκλεισθή ή γυναίκα άπό τήν πλήρη άφοσίωσιν είς τήν καλλιέργειαν τής 
Τέχνης καί τής Επιστήμης, προκειμένου περί περιπτώσεων είς τάς όποιας παρουσιά
ζει ύπολογισίμους ικανότητας. Διότι θά ήτο καί αύτό «ύπερβολή μεσότητας». Έννο- 
ουμεν άπλώς τον συνήθη έπαγγελματισμόν.
— Νά μετέχη τών έκδηλώσεων τής καθημερινής ζωής;
— Βεβαίως. Μέχρι του σημείου όμως πού έπιτρέπουν αί Χριστιανικαί-κοινωνικαί 
άντιλήψεις. Νά είναι μοντέρνα χωρίς νά είναι έξεζητημένη, είς τρόπον ώστε νά τήν 
βλέπουν οί άνθρωποι καί νά χαίρωνται, άντί νά τήν δακτυλοδεικτοΰν.

’Άπειρος είναι ό άριθμός τών διλημμάτων, οσα καί τά προβλήματα τής ζωής, τά 
όποια ή συνεχής πρόοδος αύξάνει είς άγχώδη βαθμόν νά άπαριθμηθοΰν δεν είναι 
δυνατόν. Μία μόνον άρχή είναι δυνατόν νά καθιερωθή. "Ολα είς τήν γυναίκα, σχεδόν 
κατά κανόνα, πρέπει νά είναι μεσάτης. Μόνον μέ τήν μεσότητα, τό μέτρον, δηλαδή τήν 
άρετή, είναι δυνατόν νά δράση έπιτυχώς ή γυναίκα καί νά έκπληρώση τον προορισμόν 
της. Ποτέ δέν πρέπει νά λησμονή, δτι ή ζωή είναι άγων τραχύς, καί δτι ή τραχύτης 
είναι τελείως ξένη πρός τήν φύσιν της. Ώς άγωνιστής πρέπει νά άγωνισθή παντού, 
οχι δμως είς τά μέτωπα τής τραχύτητας. "Ας παραμείνη κατά μεγάλην άναλογίαν 
καί συμφώνως πρός τήν φύσιν της είς τήν δευτέραν γραμμήν του μετώπου τής ζωής, 
διά νά παραλαμβάνη τούς πληγωμένους τής πρώτης γραμμής, διά νά άπαμβλύνη τήν 
τραχύτητα τού άγώνος, διά νά ένθαρρύνη τούς άγωνιστάς είς τήν συνέχισιν του άγώ- 
νος, διά νά έτοιμάζη, νά έμψυχώνη καί νά καθοδηγή τάς νέας στρατιάς τής ζωής. 
"Ολοι αύτοί οί τελευταίοι ρόλοι δέν είναι τίποτε άλλο παρά μεσότης. ' Η ώραιοτέρα 
όμως μεσότης, πού δημιουργεί, έπανδρώνει, έξωραΐζει και καθοδηγεί τήν ζωήν.

Η ΕΥΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

Ή εύποία είναι άρετή, πιό πλατειά άπό τήν εύεργεσίαν. 'Η τελευταία, είς τήν 
άντίληψιν του λαού περιορίζεται μέσα είς τά πλαίσια τής ύλης, ένω ή εύποιία σημαί
νει νά κάνης τό καλό γενικά.

' Η κοινή άντίληψις θεωρεί τήν άρετήν αύτήν προαιρετικήν, άπλοΰν κόσμημα τών 
άνθρώπων, πού δέν άποτελεϊ άπαραίτητον εξάρτημα τού ήθικοϋ των έξοπλισμοΰ. 
Μπορείς νά κάμης τό καλό είς τούς άνθρώπους; Αύτό σου προσδίδει άνωτέραν χρι
στιανικήν καί κοινωνικήν Αίγλην. Δέν επιχειρείς νά τό κάμης; Δέν έχεις νά χάσης 
τίποτα. Κανένας δέν σέ ύποχρεώνει.

*Η άντίληψις αύτή είναι βασικά έσφαλμένη. Ή εύποιία ούτε άπλοϋν κόσμημα 
είναι, ούτε προαιρετικόν έξάρτημα τής άνθρωπίνης όντότητος άποτελεϊ. Άποτελεϊ 
βασικήν προϋπόθεσιν του ήθικοϋ «Είναι» τών άνθρώπων καί έπιτακτικόν κοινωνικόν 
καθήκον. Βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν ομαλήν λειτουργίαν τής κοινωνίας άποτελεϊ ή 
άγάπη καί ή άλληλοβοήθεια, τήν όποιαν οφείλουν τά μέλη της πρός άλληλα. Άλλ ’ ή 
άγάπη αύτή καί ή άλληλοβοήθεια δέν είναι γράμμα κενόν, άλλ ’ ένεργός έκδήλωσις 
άποβλέπουσα είς τήν βελτίωσιν δλων τών πλευρών τής άτομικής καί τής κοινωνικής 
ζωής τών άνθρώπων. Είναι ή θεμελιώδης άρχή ή όποια συγκρατεϊ τάς κοινωνίας, καί 
κατά συνέπειαν, θεμελιώδης ύποχρέωσις του άνθρώπου.

Τό παρόν σημείωμα δέν άποσκοπεϊ είς τό νά άναπτύξη τό φιλοσοφικόν καί τό 
ήθικόν πλάτος τής έννοιας τής εύποιίας, άλλά νά έπισημάνη τάς ύποχρεώσεις τών 
νέων, καί ιδίως τοϋ μαθητικού κόσμου, πρός τήν άρχήν αύτήν.

'Ως γνωστόν ή νεολαία άποτελεϊ τήν ζύμην έκ τής οποίας στρατολογεί άργότε- 
ρον ή κοινωνία τά άνώτερα στελέχη της. Άρα ή μαθητική νεολαία πρέπει νά άσκηθή 
ένωρίς, παράλληλα μέ τά μαθήματα καί είς τά έργα εύποιίας. 'Η εύποιία πρέπει νά 
τούς γίνη καί γνώσις καί άσκησις. Γνώσις διά νά άντιληφθοϋν τάς κατευθύνσεις της, 
άσκησις διά νά έθισθοΰν είς τήν έφαρμογήν της.

'Η μαθητική εύποιία δύναται νά έκδηλωθή είς πολλούς τομεϊς, οχι μόνον έσω- 
σχολικούς, άλλά καί έξωσχολικούς. Οί τελευταίοι δέν ήμποροΰν νά είναι άσχετοι πρός 
τά σχολικά πλαίσια καί τήν σχολικήν νομοθεσίαν. Είς τήν πρώτην γραμμήν βέβαια 
έρχονται οί σχολικοί τομεϊς, διότι διά τόν μαθητήν καί τήν μαθήτριαν ή εύποιία είναι 
στάδιον προπαρασκευαστικόν καί άσκησις. Πόσα δέν μπορεί νά κάμη μία μαθήτρια, 
ιδίως διά τάς συμμαθητρίας της καί τόν μαθητικόν κόσμον έν γένει. Βοήθειες οικονο
μικές είς βιβλία καί άλλα άπαραίτητα είδη, συμπαραστάσεις είς διαφόρους δυσκολίας 
άτομικάς καί οίκογενειακάς, καθοδηγήσεις πρός τό ορθόν, άπάμβλυνσις τών οξυτήτων 
τής ζωής, ολόκληρος κύκλος συμπαραστάσεων, πού ίσοδυναμεϊ μέ τά διάφορα είδη 
τεχνικής βοήθειας πού παρέχουν τά διάφορα κράτη πρός τά ύποανάπτυκτα. "Αν 
μάλιστα κατανοηθή, δτι εύτυχία δέν είναι οικονομική έπάρκεια μόνον, όπως νομί
ζουν οί πολλοί, άλλά κατάστασις ήθικής καί ψυχικής γαλήνης κατά πρώτον λόγον, 
πόσον εύρύ στάδιον δέν άνοίγεται διά τήν μαθήτριαν είς τό νά έξουδετερώση τά 
ποικίλα άγχη, πού βασανίζουν τάς συμμαθητρίας της καί νά τούς γεμίση τά κενά πού 
δημιουργούν οί άντίξοες οικογενειακές καταστάσεις καί οί τραγικές πολλές φορές 
συνθήκες κάτω άπό τές όποιες συχνά κυλά ή ζωή των. Τά κενά αύτά δημιουργούν 
καταστάσεις άβεβαιότητος, αί όποϊαι άποτελούν τό βασικόν αίτιον τής άνθρωπίνης 
δυστυχίας. 'Η έπισήμανσις καί ή πλήρωσις τών κενών αύτών άποτελούν τό καλύτε-

115
114

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ρον στάδιον εύποιί ας άρκεϊ νά γίνωνται μέ τον κατάλληλον τρόπον καί είς τήν κατάλ
ληλον στιγμήν. Διότι, τόσον ό τρόπος όσον καί ή στιγμή, παίζουν έξαιρετικόν ρόλον 
είς τήν άσκησιν τής εύποιίας. Οί νέοι, πού άσκούν συστηματικώς τήν εύποιίαν εγεί
ρουν σταθερόν ψυχικόν έρεισμα, έπάνω είς τό όποιον οί γύρω των, καί ιδίως οί 
άδύνατοι στηρίζουν τήν άβεβαιότητά των. * Η μαθήτρια ιδίως όταν άρχίση άπό τό 
σχολεϊον νά έπισημαίνη τά αίτια τών ψυχικών καί τών ήθικών άβεβαιοτήτων τών 
συμμαθητριών της καί νά τά έξουδετερώνη έν τω μέτρω τών δυνάμεών της, όταν 
αύριον βγή είς τήν κοινωνίαν, θά μπορέση ώς νέα τό πρώτον καί ώς ώριμον κοινωνι
κόν στέλεχος άργότερον, νά συντελή θετικώς είς τήν έξάλειψιν τής άτομικής καί τής 
κοινωνικής κακοδαιμονίας. Καί αν έξεπλήρωσε τό καθήκον τής εύποιίας, θά όλοκλη- 
ρωθή ώς Χριστιανική καί ήθική προσωπικότης καί θά καταστή τοιουτοτρόπως καί ή 
ιδία πραγματικά εύτυχής.

ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Τά παλαιότερα χρόνια ή μαθήτρια έμεγάλωνε καί έκινεϊτο μόνον μέσα είς τά 
πλαίσια του σχολείου. Αί άντιλήψεις ώς πρός τήν οντότητα καί τά πλαίσια τών 
δραστηριοτήτων της ήσαν στεναί, στενώταται. ' Η μαθήτρια ήτο τό προστάδιον του 
άνθρώπου, τό όποιον, παρ ’ δλον οτι έπρόκειτο νά διαδραματίση σπουδαιότατον ρό
λον είς τήν κοινωνίαν καί τήν οικογένειαν, έπρεπε νά άνατραφή μέσα είς τά άσφυκτι- 
κά πλαίσια του σχολείου. Μελέτη, σύνεσις, εύπείθεια είς τάς έντολάς τών γονέων καί 
του σχολείου, αύτά ήσαν τά σύνορα μέσα είς τά όποϊα έπρεπε νά περιορισθοΰν αί 
δραστηριότητες τής μελλούσης Έλληνίδος πολίτιδος καί μητρός. Έν τω μέτρω ό 
περιορισμός αύτός έξησφάλιζε τήν κανονικήν έξέλιξιν τής μαθητικής ζωής. Δέν έξη- 
σφάλιζεν όμως τό σχολεϊον τήν άπαιτουμένην έμπειρίαν διά τό άντίκρυσμα τών 
μελλουσών έθνικών καί κοινωνικών ύποχρεώσεων τών τροφίμων του. Άνέτρεφε δη
λαδή καλάς μαθήτριας, παρέδιδεν όμως άγύμναστα έθνικά καί κοινωνικά στελέχη.

Σήμερον τά πράγματα έχουν άλλάξει ριζικώς. "Ολα έχουν διαπλατυνθή, ή θεω
ρία έχει ύποχωρήσει είς τήν έφαρμογήν, οί χαρτοπόλεμοι είς τούς άγώνας, ή παθητι
κή άντιμετώπισις είς τήν προσπάθειαν πρός καταπολέμησιν του κακού. ’Ιδιαιτέρως 
πρέπει νά τονισθή τό σημεϊον τής άναμονής. ' Η άναμονή άλλοτε έξειλίσσετο άκινδύ- 
νως είς νωθρότητα, χωρίς νά παύη άπό τού νά θεωρήται άρετή. Σήμερον περιωρίσθη 
είς τά όρια τού λογικού. 'Η έπ’ άόριστον άναμονή δέν είναι άνεκτή, διότι άποτελεϊ 
άρνησιν τής δραστηριότητος, άποτελεϊ ψυχικήν καί σωματικήν νωθρότητα. Νομίζει 
κανείς, οτι ή άτομική ένέργεια έπενήργησεν είς τάς άντιλήψεις τών άνθρώπων, τούς 
κοινωνικούς θεσμούς καί τάς ήθικάς άξίας καί διηύρυνεν τήν έκτασιν καί τήν έντασίν 
των, είς βαθμόν άνάλογον τών ορίων τής ίδικής της δυνάμεως. Κοντά είς τήν διαπλά- 
τυνσιν πρέπει νά τονισθή ή κατάργησις τής στατικότητος. Τά πάντα σήμερον κινούν
ται, τρέχουν, έξελίσσονται, άλλάσσουν.

' Η μαθήτρια δέν έπιτρέπεται νά μείνη έξω άπό τό πνεύμα τούτο, ούτε έξω άπό 
τά πλαίσια τών καιρών. Τέχνη, έπιστήμη, έθνικαί καί κοινωνικαί άντιλήψεις, όλα 
άνατρέπουν τά καθιερωμένα πλαίσια. "Ενας άσίγαστος δυναμισμός χαρακτηρίζει 
δλας τάς πλευράς τής κοινωνικής καί τής έθνικής ζωής. ' Η μαθήτρια δέν πρέπει νά 
μείνη ή σιωπηλή σπουδάστρια τού θρανίου καί τής βιβλιοθήκης μόνον. Πρέπει νά 
ένταχθή είς τήν στρατιάν τών έθνικών καί κοινωνικών έργατών. Δέν πρόκειται φυσι
κά νά έγκαταλείψη τά μαθητικά πλαίσια ούτε νά άναλάβη ρόλον πρωτοπορειακόν. 
’Οφείλει δμως νά ένταχθή τουλάχιστον είς τήν στρατιάν τών έθνικών καί κοινωνικών 
άγωνιστών. Νά έκγυμνάση άπό τώρα τάς ψυχικάς της δυνάμεις διά τό σκληρόν έργον 
τής έθνικής καί κοινωνικής έπαγρυπνήσεως καί συνεχούς έργασίας, διά τήν ώλοκλή- 
ρωσιν τών έθνικών καί πολιτιστικών έπιδιώξεων τής Νήσου. Τά έθνικά καί τά κοινω
νικά προβλήματα τής Νήσου πρέπει νά τής γίνουν βιώματα ζώντα καί δημιουργικά 
είς τήν ζωήν, οχι άπλώς βιώματα πνευματικά. "Οταν ή μαθήτρια κατορθώση, αύτό, 
ας εϊναι βεβαία, δτι, δταν αύριον θά κληθή είς τήν ένεργόν ύπηρεσίαν τής κοινωνίας 
καί τού ’Έθνους, θά δυνηθή νά άνταποκριθή είς τά καθήκοντα τά όποϊα δικαίως τής 
επιβάλλει ή θέσις της ώς κοινωνικού καί έθνικού παράγοντος.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ

'Ο κάθε άνθρωπος έμφανίζεται μέσα εις τήν κοινωνίαν μέ δύο «εαυτούς»: ένα 
εσωτερικόν, τόν χαρακτήρα, και ενα εξωτερικόν, τήν έμφάνισίν του, είς τήν οποίαν 
περιλαμβάνονται τά φυσικά χαρακτηριστικά και ή άμφίεσις. Συγκροτημέναι προσω
πικότητες, τυγχάνουσαι του σεβασμού καί τής έκτιμήσεως τών άλλων, είναι οί άν
θρωποι πού καί τήν εσωτερικήν των καλλιέργειαν φροντίζουν καί τήν έξωτερικήν των 
έμφάνισίν δέν παραμελούν, έπιδιώκοντες πάντοτε νά διατηρούν μίαν εύχάριστον άπλό- 
τητα, τόσον είς τόν χαρακτήρα οσον καί εις τήν έξωτερικήν έμφάνισίν.

Πολλοί άνθρωποι όμως χαρακτηρίζονται άπό μίαν ύπερβολικήν φροντίδα διά τόν 
έξωτερικόν «έαυτόν» των καί φθάνουν είς τήν έκζήτησιν προσπαθοΰντες νά έντυπω- 
σιάσουν τούς άλλους. Είς τήν σημερινήν εποχήν τό πρόβλημα παρουσιάζεται διά τήν 
γυναίκα, τόσον τήν νέαν, οσον καί τήν ένήλικα.

Τό νά προσπαθή ή γυναίκα καί ιδιαίτερα ή νέα, άλλά καί κάθε άνθρωπος να 
διατηρή τόν έαυτό του κομψόν καί περιποιημένον καί άναγκαϊον καί ώραϊον καί 
φυσικόν είναι. ' Η άπλή κομψότης καί κοσμιότης είς τήν κόμμωσιν καί ένδυμασίαν καί 
τούς τρόπους είναι συμπλήρωμα τής προσωπικότητος καί χαρακτηρίζουν άνθρώπους 
ισορροπημένους καί ύγιεϊς. Άπό τό κομψόν όμως καί ώραϊον ύπάρχει ό κίνδυνος νά 
φθάση κανείς είς τήν έκζήτησιν καί τήν ύπερβολικήν φροντίδα, πράγματα πού δέν 
χαρακτηρίζουν άνθρώπους σοβαρούς καί ένδιαφερομένους διά τήν πραγματικήν άξίαν 
τής προσωπικότητάς των.

’’’Ωραι πολλαί μπροστά είς τόν καθρέπτην, άνησυχία γιά τό α ή β σημεϊον τής 
κομμώσεως ή τής έμφανίσεως δείχνουν άνθρώπους έπιπολαίους, οί όποιοι τοποθε
τούν τήν άξίαν τής ζωής καί τού έαυτοΰ των είς άπλα έξωτερικά στοιχεία καί δέν 
έξετάζουν τήν βαθυτέραν άξίαν τής ύπάρξεώς των, πού συνίσταται είς τήν άληθινήν 
έσωτερικήν καλλιέργειαν. Αύτή ή ύπερβολική φροντίδα άποκαλύπτει άκόμα τήν γυ
ναίκα άδύνατον χαρακτήρα, ό όποιος δέν έχει έσωτερικόν ψυχικόν καί πνευματικόν 
περιεχόμενον διά νά κινηθή μέσα είς τήν ζωήν καί νά έπιβληθή μέσα είς τό κοινωνικόν 
περιβάλλον καί διά τούτο καταφεύγει είς τεχνάσματα καί έντυπωσιακάς έμφανίσεις 
διά νά άναπληρώση τόν έλλείποντα έσωτερικόν πλούτον.

Κίνδυνος τοιαύτης έκζητήσεως ύπάρχει πάντοτε διά τάς μαθήτριας, αί όποϊαι 
ένίοτε μιμούνται τούς άλλους άνθρώπους, νομίζουσαι ότι θά καταστούν καλύτεραι ή 
τελειότεραι προσωπικότητες καί θά τύχουν μεγαλυτέρας έκτιμήσεως άπό τούς γύρω 
τους. Πρόκειται περί έσφαλμένης άντιλήψεως τήν όποιαν δυστυχώς συχνά πολλοί 
γονείς συστηματικά καλλιεργούν είς τά παιδιά τους. Πολλαί μητέρες ιδιαιτέρως, δέν 
είναι άρκετά προσεκτικαί διά νά άντιληφθούν ότι έπηρεάζουν δυσμενώς τόν χαρακτή
ρα τών θυγατέρων των καί τάς στρέφουν άκουσίως προς ένδιαφέροντα τά όποια ούτε 
είς τήν νεαράν ήλικίαν τής μαθητείας άνήκουν, άλλά ούτε καί είς τήν καλώς νοουμένην 
άγωγήν καί άνάπτυξιν τής προσωπικότητάς των συμβάλλουν.

Τό σχολεϊον καλώς γνωρίζει οτι αί μαθήτριαι μέ ύπερβολικόν ένδιαφέρον διά τήν 
έμφάνισίν των, κατά κανόνα παραμελούν τά μαθήματά των καί άπό έτους είς έτος ή 
έπίδοσίς των, ύποχωρεϊ, ένώ παράλληλα ό χαρακτήρ των παρουσιάζει μίαν έλαστικό- 
τητα καί μίαν κάμψιν, τήν στιγμήν άκριβώς πού έπρεπε νά πάρη τήν τελικήν του 
διαμόρφωσιν καί νά σταθεροποιηθή.

'Η άνάπτυξις τού άνθρώπου, ώς έτονίσθη είς τήν άρχήν, δέν μπορεί καί δέν 
πρέπει νά είναι μονομερής, άλλά πρέπει νά συνίσταται είς μίαν άρμονικήν διαμόρφω- 
σιν τής πλήρους προσωπικότητος καί χαρακτήρας, τής έξωτερικής έμφανίσεως καί 
τών τροπών. Αμα επιτευχθή τούτο καί οί άλλοι θά μάς βλέπουν καί θά χαίρωνται, 
αλλα και ημείς θα αισθανωμεθα ικανοποιησιν και βεβαιότητα διά τήν άξίαν μας.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ

"Ενα οξύ πρόβλημα, το όποιον έχει νά άντιμετωπίση τό σημερινόν σχολεϊον 
Μέσης Παιδείας, είναι εκείνον πού άφορα είς τήν σχέσιν έλευθερίας καί πειθαρχίας 
είς τήν σχολικήν άγωγήν. Παλαιότερον τό πράγμα ήτο άπλοΰν, διότι ό νέος καί ή νέα 
ώφειλον πλήρη ύποταγήν καί πειθαρχίαν είς τήν οικογένειαν, τό σχολεϊον καί τήν 
κοινωνίαν καί ούδείς διενοεϊτο νά έπιτρέψη είς τόν έφηβον ύπέρβασιν τών καθιερωμέ
νων θεσμών καί κανόνων. Άπό δεκαετίας όμως τά πράγματα έχουν άλλάξει μορφήν, 
διότι ό νέος έγινε έπαναστατικός.

'Η έπαναστικότης του Κυπρίου νέου οφείλεται είς τήν ταχεϊαν εισροήν ξένων 
ιδεών καί τρόπων ζωής καί είς τό ιδιαίτερον κλίμα πού έδημιουργήθη κατά τόν 
δεκαετή άπελευθερωτικόν άγώνα τής Κύπρου· τήν έπαναστατικότητα καί τήν άπει- 
θαρχίαν πρός τήν άποικιακήν κυβέρνησιν καί τούς άνελευθέρους νόμους της, ό νέος 
μετέφερεν καί είς τό κοινωνικόν πεδίον, άλλά καί είς τάς σχέσεις του πρός τό σχολεϊ
ον καί τούς καθιερωμένους θεσμούς. Πολλοί νέοι, έν όνόματι τής έλευθερίας των, 
άπορρίπτουν κάθε δέσμευσιν καί ύποταγήν. ' Η πειθαρχία θεωρείται ώς στοιχεϊον 
πού καθάπτεται τής άξιοπρεπείας καί μειώνει τήν προσωπικότητα τού νέου. Ή 
άντίληψις αύτή μπορεί νά άποβή καταστρεπτική είς τήν προέκτασίν της, διότι όδηγεϊ 
πρός τήν άσυδοσίαν καί τήν άναρχίαν αύτή καθ ’ έαυτήν βεβαίως ή έπαναστατικότης 
άποτελεϊ στοιχεϊον άπαραίτητον διά τήν άνοδον καί πρόοδον τής κοινωνίας, έφ ’ όσον 
αύτη γνωρίζει τά πλαίσια μέσα είς τά όποια θά κινηθή, τούς πεπαλαιωμένους θε
σμούς τούς όποιους θά άνατρέψη καί τάς νέας άξίας τάς όποιας θά είσαγάγη. "Ομως 
έδώ δεν πρόκειται περί τούτου. Πρόκειται διά κάτι τό βαθύτερον, τό όποιον τείνει νά 
άνατρέψη τήν ίσχύν καί τάς άξίας έπί τών όποιων θεμελιοΰται ή Πολιτεία. Ή 
άντίληψις, οτι τό άτομον εϊναι άπολύτως έλεύθερον καί οτι είς ούδένα οφείλει νά 
πειθαρχή είναι έντελώς έσφαλμένη καί δυνατόν νά έχη καταστρεπτικά άποτελέσμα- 
τα. Έφ’ οσον ό άνθρωπος ζή έν τή κοινωνία, ούδέποτε δύναται νά εϊναι άπολύτως 
έλεύθερος. Μόνον άπομονωμένος ό άνθρωπος μέσα είς τήν φύσιν μπορεί νά είναι 
άπολύτως έλεύθερος καί νά δρα κατά βούλησιν. Έφ’ όσον όμως ζή έν κοινωνία, 
περιορίζεται καί δεσμεύεται άπό τήν παρουσίαν καί μόνον τών συνανθρώπων του. Οι 
νόμοι τής Πολιτείας καί οί άγραφοι ήθικοί νόμοι σκοπόν έχουν νά περιορίσουν τόν 
άνθρωπον καί τήν έλευθερίαν του είς τά όρια, όπου δεν θά θίγεται ή προσωπική 
άξιοπρέπεια καί ή έλευθερία τών άλλων. ' Η παραδοχή αύτού του περιορισμού ονομά
ζεται πειθαρχία καί είναι άπαραίτητος όρος διά τήν ύπαρξιν τής Κοινωνίας.

Τό σχολεϊον άπώτερον σκοπόν έχει νά δημιουργήση έλευθέρους άνθρώπους καί 
νά τούς συνηθίση είς τήν πειθαρχίαν αύτό βασικώς είναι τό έργον τής άγωγής. Νά 
συνδυάση μέσα είς τήν συνείδησιν τού νέου τό φρόνημα μιας έλευθέρας προσωπικότη
τας μέ τήν έπίγνωσιν τού χρέους έναντι τών άλλων άνθρώπων καί έναντι τής Πολι
τείας καί τών άξιών της. ’Απόλυτος έλευθερία άποδιοργανώνει τήν Πολιτείαν καί 
τήν διαλύει είς τά στοιχεία τά όποια τήν συνέθεσαν. ' Η πειθαρχία, κακώς νοουμένη, 
ώς τυφλή ύποταγή καί ύποδούλωσις τού πνεύματος καί τού φρονήματος, δημιουργεί 
άνθρώπους δούλους καί άναξίους.

’Έργον τού σχολείου εϊναι νά θεμελιώση τήν χρυσήν γέφυραν, ή όποια νά συνδέη 
τό έλεύθερον φρόνημα, τήν έλευθέραν άξιοπρεπή προσωπικότητα, μέ τόν βαθύτερον 
σεβασμόν πρός τήν άξίαν καί τήν προσωπικότητα τών άνθρώπων. Αύτός ό σεβασμός 
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πρός τόν συνάνθρωπον δέν μπορεί νά έπιτευχθή παρά διά τού περιορισμού τής αύθαι- 
ρέτου έλευθερίας μας, δηλαδή διά τής πειθαρχίας.

Έν γενικαϊς γραμμαϊς αύτος εϊναι ό άπώτερος σκοπός τής παιδείας. Έάν τό 
σχολεϊον άποκλίνη τών άρχών τούτων, δέν μπορεί νά έπιτελέση τόν σκοπόν του, διότι 
ή θά δημιουργήση αύθαιρέτους άνθρώπους, ή θά διαπλάση δουλόφρονας προσωπικό
τητας. Καί τό ένα εϊναι κακόν καί τό άλλον χειρότερον.

Δέν μένει, λοιπόν, παρά ή οδός τής πειθαρχουμένης έλευθερίας, όπου τό άτομον 
διατηρεί καί τήν άξιοπρέπειαν καί τό φρόνημά του, άλλά καί ό συνάνθρωπος έκτιμά- 
ται καί ή έλευθερία του διασώζεται. Έδώ άκριβώς θεμελιοΰται καί ή εύνομουμένη 
Δημοκρατική Πολιτεία.
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ΚΑΤ’ ΑΡΕΤΗΝ ΖΗΝ

Νά ζή κανείς ή νά μή ζή, έρωτα ό περίφημος ήρως του μεγάλου ’Άγγλου τραγι
κού, άπηλπισμένος άπό τάς άθλιότητας πού έπεσώρευσεν είς τήν ζωήν του ή άνθρω- 
πίνη κακία. 'Η απάντησις δέν ήμπορεϊ νά είναι άλλη άπό τό ναί. 'Ο άνθρωπος δέν 
έπλάσθη διά νά ζή ή οχι, άλλά πώς νά ζή.

"Ολα τά φιλοσοφικά συστήματα του παρελθόντος, τά όποια ήσχολήθησαν μέ τό 
πρόβλημα τής ζωής, εδωκαν άπαντήσεις συμφιούσας πρός τάς άντιλήψεις καί εισηγή
σεις των. 'Η συνισταμένη όμως των δοκίμων συστημάτων περί ζωής, άποφαίνεται 
ύπέρ τού «κατ’ άρετήν ζήν». "Ας προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν είς τούτο τό «κατ’ 
άρετήν ζήν», περιεχόμενον θετικόν καί συγκεκριμένον.

Έν πρώτοις ποιον είναι τό θετικόν περιεχόμενον τής άρετής; ’Αρετή ώς έκ τής 
συνθέσεως τής λέξεως έξάγεται, είναι τό άρμόζον, τό πρέπον. ’Αλλά τί είναι τό 
πρέπον; "Αν θελήση νά έξετάση κανείς τούς κυριωτέρους παράγοντας, οί όποιοι 
ρυθμίζουν τήν ζωήν, θά εύρη, ότι αύτοί είναι τρεις: ό Θεός, ή Κοινωνία καί τό 

έσωτερικόν έγώ.
' Ο άνθρωπος ζή πάντοτε κάτω άπό τήν σκέπην τού Θεού. Άρα δέν έπιτρέπεται 

νά βγαίνη έξω άπό τάς έντολάς του, άπό τόν νόμον του. Τό περιεχόμενον τού νόμου 
τού Θεού μάς τό διδάσκει ή Θρησκεία. Αύτήν τήν διδασκαλίαν πρέπει νά τήν κάμω- 
μεν βίωμα μέ τήν ίδικήν μας έρευναν. ' Η θρησκεία διδάσκει, ή έρευνα πείθει. ' Ο κατ ’ 
άρετήν βίος δέν είναι ζήτημα ζυμώσεων δσον είναι ζήτημα πεποιθήσεων. Αί γνώσεις 
παραμένουν πολλάς φοράς νεκραί. Αί πεποιθήσεις έφαρμόζονται, ή δέ έφαρμογή των 
δημιουργεί βιώματα. 'Ο νόμος τού Θεού ύπό τήν άπλουστέραν του μορφήν, είναι τό 
«δ σύ μισείς, έτέρω μή ποιήσεις». Ό θεϊκός νόμος άπλοποιούμενος σημαίνει: «Μή 
βλάπτετε τόν έαυτόν σας ψυχικά, σωματικά, πνευματικά». ' Η ψυχή καί τό πνεύμα 
είναι δώρα άνεκτίμητα τού Θεού πρός τόν άνθρωπον. ' Ο παραμελών τήν ψυχικήν καί 
τήν πνευματικήν του καλλιέργειαν περιφρονεϊ τά δώρα τού Θεού, ό δέ περιφρονών τά 
θεϊκά δώρα περιφρονεϊ καί αύτόν τόν Θεόν. ' Επόμενον είναι ό περιφρονών τό θειον νά 
περιφρονηθή ύπ’ αύτού. Καί έχασεν ό άνθρωπος τήν προστασίαν τού Θεού, έχασε τό 
παν, έχασεν αύτήν τήν ζωήν. Περιττόν νά τονισθή, δτι ό σεβασμός τών άλλων είναι 
άποτέλεσμα τού αύτοσεβασμοΰ. 'Ο σεβόμενος έαυτόν κατ’ άνάγκην θά σεβασθή καί 

τούς άλλους.
'Ο άνθρωπος γεννάται μέσα είς τήν κοινωνίαν καί είς αύτήν μεγαλώνει, ζή, δρά 

καί άποθνήσκει. Αύτή καθορίζει καί διαμορφώνει τούς νόμους, οί όποιοι διέπουν δλας 
τάς πλευράς τής ζωής του. Αύτή τού παρέχει στάδιον άναπτύξεως δλων τών δυνατο
τήτων του, αύτή είναι ή κατοικία του ύπό τήν εύρυτέραν έννοιαν, αύτή τέλος είναι ή 
πηγή κάθε εύτυχίας καί δυστυχίας του. Τούς νόμους οί όποιοι διέπουν τόν ζώντα 
τούτον οργανισμόν, ό άνθρωπος οφείλει νά σέβεται, χάριν τής άτομικής του εύτυχίας. 
"Αν στηριχθή ή κοινωνία, στηρίζεται καί ό άνθρωπος. Διεσαλεύθη ή κοινωνική τάξις, 
διεσαλεύθησαν δλα καί ή άνθρωπίνη κοινωνία γίνεται καπνός. Είς τήν τελευταίαν 
περίπτωσιν, ή κοινωνία, άπό πηγή χαράς καθίσταται πηγή οδύνης.

"Ας μή λησμονώμεν δτι διάλυσις τής κοινωνίας σημαίνει διάλυσιν τής άνθρωπί- 
νης εύτυχίας. ’Εργασία, οικογένεια, ύλικά καί πνευματικά άγαθά, έξαρτώνται άπό 
τούς νόμους, τούς οποίους οί άνθρωποι έψήφισαν διά τήν διατήρησιν τού κοινωνικού 
συστήματος.
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Άλάθητον γνώμονα είς τό ζήτημα τού σεβασμού τού θείου καί τών κοινωνικών 
νόμων, άποτελεϊ ό έσωτερικός άνθρωπος, ή συνείδησις. ' Ο άκοίμητος αύτός φρουρός, 
τόν όποιον ένεφύτευσεν ό Θεός είς τόν άνθρωπον, διά νά άποκλείση τήν πτώσιν του, 
είναι άλάθητος είς τήν διάκρισιν τού πρέποντος καί τού μή πρέποντος. Οί έξω άν
θρωποι πιθανόν νά άπατηθούν είς τήν έκτίμησίν των ό έσωτερικός άνθρωπος ποτέ. 
' Ο μεγάλος διδάσκαλος τής άρχαιότητος διδάσκει: «Μηδέποτε μηδέν κακόν ποιήσας 
έλπιζε λύσεις. Καί γάρ, αν τούς άλλους λάθης, σεαυτώ συνειδήσεις».

Σέβου, λοιπόν, νέα κόρη, τό θειον. Έκτέλει τά θρησκευτικά σου καθήκοντα μέ 
εύσυνειδησίαν. Πίστευε είς τήν παντοδυναμίαν, τήν πανγνωσίαν καί τήν άπεριόριστον 
άγαθότητα τού Θεού. "Ετσι θά έξασφαλίσης τήν πλέον κραταιάν προστασίαν είς τήν 
ζωήν σου.

Σέβου συγχρόνως τήν κοινωνίαν καί ύπάκουε είς τούς νόμους της. Οί τρόποι, τά 
αισθήματα, αί πράξεις καί ή δλη σου ή συμπεριφορά, πρόσεχε νά είναι σύμφωνα πρός 
τούς κοινωνικούς νόμους. Τούς αιωνίους κοινωνικούς νόμους, πού διέγραψεν ή πεϊρα, 
ή σοφία καί ή άρετή. ’Όχι τά καπρίτσια, τά όποια προβάλλει ή στιγμή καί έξαφανίζει 
ή άλλη στιγμή. 'Υπάκουε, τέλος, είς τήν συνείδησίν σου. "Οταν ό έσωτερικός εαυ
τός σου, σού δώση τό σύνθημα τού κινδύνου ύπό τήν μορφήν τού μή πρέποντος, μή 
κωφεύσης καί μή παραδοθής είς τήν έφήμερον γοητείαν τού φαινομένου. Πρόσεχε 
πάντοτε τήν ούσίαν τών πραγμάτων. Τό φαινόμενον έξαφανίζεται τάχιστα. ' Η ούσία 
μένει. Άλλοίμονον, αν τό φαινόμενον άμαυρώση τήν ούσίαν.

Θά κλείσω τό παρόν μέ μίαν Κινεζικήν παροιμίάν: «Τρία πράγματα έξασφαλί- 
ζουν είς τόν άνθρωπον τήν εύτυχίαν: «’Εάν τά έχη καλά μέ τόν Θεόν, μέ τούς 
άνθρώπους καί μέ τόν έαυτόν του». Διά τό άσφαλέστερον θά σού συστήσω, νεαρά 
κόρη, νά άρχίσης άπό τό τελευταϊον. Είναι τό δυσκολώτερον καί όδηγεϊ άσφαλέστε
ρον πρός τά δύο πρώτα.
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Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

"Αν νεύρα και καρδιά μπορείς
και σπλάχνα και μυαλό όλα νά τά σφίξης
νά σε δουλέψουν ξαναρχής
κι * ας είναι άπό πολύ καιρό σωσμένα
και να κρατιέσαι πάντα ορθός
όταν τίποτε δεν σούχει άπομείνει
παρά μονάχα ή θέληση
κράζοντας σ ’ δλα αυτά βαστάτε,

«Δική σου θάναι τότε ή γη
μ ’ όσα και μ ’ ότι άπάνω της κι ’ αν έχη».

Οί πολύ γνωστοί τούτοι στίχοι του ’Άγγλου ποιητή, πού ξεύρει τόσο καλά τήν 
άνθρώπινη ψυχή, μπορεί καί πρέπει νά χρησιμεύσουν στον άνθρωπο, σάν οδηγός γιά 
τήν επιβίωσή του, οχι μόνο τή βιολογική άλλά καί τήν πνευματική, καί τήν έπιτυχία 
του στή σύγχρονη κοινωνία.

' Η ζωή είναι στήν ούσία της ένας συνεχής καί άκατάλυτος άγώνας, άπό τή 
στιγμή πού ό άνθρωπος θά άρχίση νά άναπνέη μέχρι καί τήν τελευταία του ώρα. 
"Ενας άγώνας τραχύς, δυσδιάβατος, μιά πάλη μέ τις διάφορες άλληλοσυγκρουόμενες 
έκφάνσεις τών κοινωνικών δεδομένων, μιά προσπάθεια τεράστια γιά τήν άνεύρεση 
τού ορθού τρόπου πλεύσεως, άνάμεσα στό καλό καί στό κακό, τό ήθικό καί τό άνήθι- 
κο, τό άνθρώπινο καί τό άπάνθρωπο.

’Έτσι ό άνθρωπος, καί μάλιστα ό νέος, μπροστά σ ’ αύτά τά δύσκολα προβλήμα
τα αν δεν έχει τά άπαραίτητα προσόντα, δυνατόν νά γίνη έρμαιο καταστάσεων πού 
βέβαια δεν θά τις ήθελε. "Ομως ποιά είναι αύτά τά έφόδια πού χρειάζεται ό άνθρω
πος γιά τήν έπιβίωσή του, όπως τήν προσδιωρίσαμε;

Πρώτα πρώτα ή δύναμις τής θελήσεώς του καί έν συνεχεία ή ίκανότης τής 
προσαρμογής τού ή μάλλον τής ορθής προσαρμογής του.

'Η δύναμις τής θελήσεώς του, μέ τό πνευματικό μάλιστα ύπόβαθρο καί τόν 
σίγουρο ήθικό έξοπλισμό πού τού παρέχει τό σχολείο μέ τήν άνθρωπιστική του 
μόρφωση, θά τόν όδηγήση άσφαλώς στό λιμάνι τής κοινωνικής του έπιτυχίας. "Οτι 
κραυγαλέο ή ελκυστικό παρουσιασθή μπροστά του θάναι άνίκανο νά τόν έκτροχιάση, 
γιατί ή ψυχική του δύναμις θά άναχαιτίζη κάθε άντιξοότητα. Καί ή ζωή έχει πολλές 
τέτοιες δυσκολίες. Δύναμις θελήσεώς λοιπόν μέ πνευματικόν ύπόβαθρο σίγουρο.

' Η ίκανότης τής προσαρμογής είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. ' Ο άνθρωπος 
είναι κοινωνικόν ον καί ώς τέτοιο πρέπει νά συζήση μέ τό σύνολο, γιατί άλλοιώς θά 
μοιάζη μέ τραγικό ναυαγό πάνω σέ ξερονήσι.

"Ομως ή σύγχρονη κοινωνία μέ τόν ηύξημένο μηχανικό ρυθμό της, μέ τις παντός 
είδους έκδηλώσεις ένός έφήμερου καί άμφίβολου τρόπου ζωής, δέν προσφέρεται σάν 
εύκολη ύπόθεση γιά τήν άνάγκη προσαρμογής τού άτόμου. Έξ οΰ καί τό μεγάλο 
ποσοστόν τών άποξενωμένων άνθρώπων, ιδίως σέ πολυάριθμες κοινωνίες, τών τρα- 
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γικών αύτών ναυαγών τής ζωής, πού είς τό τέλος γίνονται άρνητές κάθε άξίας καί 
παραπαίοντα άνθρωπάρια.

Μέ τό πρόβλημα αύτό σήμερα, μιά καί έχει πάρει τέτοια έκταση, άσχολεϊται ή 
φιλοσοφία, ή κοινωνιολογία καί άκόμη ή ψυχολογία. ’Έγινε δηλαδή κάτι τό όποιον 
άπειλεϊ τούς κοινωνικούς θεσμούς καί έν συνεχεία βέβαια τήν άνθρωπότητα. 'Ο 
μόνος τρόπος διασώσεως τού άνθρώπου είναι οτι καί πιο πριν θίξαμε. Πνευματική 
ώλοκλήρωση, δύναμις θελήσεώς καί δύναμις άντιστάσεως καί προσαρμογή στό σύνο
λο. Αύτό τό τελευταίο βέβαια δέν ύπονοεϊ παραδοχή σ’ ότι σήμερα ονομάζεται 
σύγχρονη ζωή, άλλά μελέτη τών δεδομένων τής ζωής, άπόρριψη τών μή σταθερών 
άρχών καί πίστη σέ ότι είναι στερεό καί συνάδει μέ τις παραδόσεις, τόν Ελληνικό 
μας πολιτισμό καί τά ήθη μας.

'Η προσπάθεια βέβαια είναι δύσκολη καί οί σειρήνες πολλές. "Ομως ό νέος 
πρέπει νάκάμη τήν προσπάθεια αύτή μέ πλήρη συνέπεια, γιά νά καταξιώση τή ζωή 
του.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
Διευθύντρια έν τω Παγκ. Γυμνασίω

Θηλέων Παλουριωτίσσης
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

TH 16.4.1962 ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ
ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ ΜΑΣ

Κύριε Πρύτανι, Κύριοι Συγκλητικοί,
Τό Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης με πραγματικήν ύπερηφάνειαν καί αι

σθήματα άληθούς εύγνωμοσύνης χαιρετίζει τήν σημερινήν έπίσκεψίν σας είς τό οίκη
μά του. Είναι ύπερήφανον, διότι ύποδέχεται σήμερον τούς άριστεϊς τής 'Ελληνικής 
Επιστήμης ώς έπισήμους θεωρούς καί προσκόπους τής 'Ελληνικής ιδέας είς τήν 
Νήσον. Είναι έπίσης συγκινημένον, διότι έν τω προσώπω ύμών ή μεγίστη πλειονότης 
τών καθηγητών του άναζή τάς παλαιάς ωραίας ήμέρας τής φοιτητικής ζωής, καθ ’ ας 
αί νεανικαί έλπίδες έτρέφοντο μέ τήν φλόγα τής έπιστήμης καί τών έθνικών ιδανικών. 
Άλλά σάς ύποδέχεται έπίσης μέ αισθήματα πραγματικής εύγνωμοσύνης, οχι μόνον 
ώς έκπροσώπους τής έκθρεψάσης τροφού, άλλά καί ώς ένσάρκωσιν τού μητρικού 
ένδιαφέροντος, τό όποιον ή Μήτηρ ' Ελλάς άπό τού πνευματικού, τού έθνικού καί τού 
ηθικού πεδίου, έπιθυμεϊ νά καταστήση πραγματικόν μας βίωμα. Μέχρι σήμερον ή 
'Ελλάς, μάς ήτο πνευματική καί έθνική ιδέα. Εύτυχεϊς όσοι κατώρθωναν νά τήν 
έπισκεφθούν καί νά προσκυνήσουν τά άγια χώματά της. Σήμερον ή εύτυχία αύτή είναι 
γενική. Δέν είναι άνάγκη νά ύπάγη κανείς είς τήν 'Ελλάδα διά νά ζήση 'Ελληνικάς 
στιγμάς. ’Έρχεται ή 'Ελλάς είς τήν Κύπρον. 'Ο άδιαπέραστος φραγμός, ό όποιος 
τήν έχώριζεν άπό τήν Κύπρον, κατέπεσεν όριστικώς. Αύτό τό μήνυμα τής ζωντανής 
' Ελληνικής πνοής μάς φέρνει ή σημερινή σας έπίσκεψις. Συγχρόνως τό μήνυμα τούτο 
συνοδεύει ή ζωηρά προσδοκία. Μία προσδοκία πού έκφεύγει άπό τά θεωρητικά πλαί
σια καί ύψώνεται φωτεινή καί ολοζώντανη μέσα είς τάς ψυχάς όλων μας. ' Η ' Ελλάς 
διά τών σπουδαιοτέρων έκπροσώπων της έρχεται διά νά σκύψη πάνω άπό τά προβλή- 
ματά μας, νά μάς άκούση, νά μάς ίκανοποιήση. Αύτό τό ζωντανόν ένδιαφέρον, πού δέν 
έκπηγάζει άπό τό πνεύμα, άλλά ξεκινά άπ ’ εύθείας άπό τήν καρδίαν, μάς συγκινεϊ 
όλους καί μάς ένθαρρύνει είς τούς άγώνας μας. Τά παιδιά αύτά, πνευματικοί μας 
πατέρες καί άδελφοί, μέχρι σήμερον έσκέπτοντο, ώνειρεύοντο καί έπίστευαν είς τήν 
'Ελλάδα. Τώρα βλέπουν τήν 'Ελλάδα. Ή παρουσία σας δέν άποτελεϊ μόνον κίνη- 
τρον πρός νέους άγώνας, άλλά καί έχέγγυον πρός νέας κατακτήσεις.
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Παρακαλώ δεχθήτε τήν διαβεβαίωσήν, δτι τά αισθήματα τών παιδιών αύτών 
πρός σας καί τήν * Ελλάδα είναι πολύ έντονώτερα καί πλουσιότερα άπό τάς έξωτερι- 
κάς των έκδηλώσεις. Αύτά τά αισθήματα, παρακαλοΰμεν, διαβιβάσατε, έπιστρέφον- 
τες, πρός όλους τούς "Ελληνας άδελφούς, καί, ιδιαιτέρως, πρός τον φοιτητικόν κό
σμον τής ' Ελλάδος. Θά άποτελέσουν άκόμη ένα κρίκον είς τήν στενήν άλυσιν ή όποια 
μας συνδέει, καί μίαν περιπλέον έλπίδα όλοκληρώσεως τών έθνικών μας όραματι- 

σμών.Κύριε Πρύτανι, Κύριοι Συγκλητικοί καλώς ήλθατε είς τήν 'Ελληνικήν δικήν μας 

καί δικήν σας Κύπρον.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ TOT ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ 
κ. ΔΕΛΙΒΑΝΗ, 20.4.1962

Έξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ,
'Ο Σύλλογος τών Καθηγητών καί αί μαθήτριαι του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

Θηλέων Παλουριωτίσσης χαιρετίζουν μέ χαράν άνυπόκριτον τήν έν τω μέσω ήμών 
παρουσίαν τής ' Υμετέρας έξοχότητος. ' Η έπίσκεψις οίουδήποτε διακεκριμένου "Ελ
ληνας άδελφοΰ είς τήν Νήσον, μάς γεμίζει μέ χαράν, διότι άναρριπίζει τάς άγαθάς μας 
έλπίδας. ' Η έπίσκεψις όμως έπισήμων έκπροσώπων τής Μεγάλης μας Μητρός, πλήν 
τών έλπίδων, μάς χαρίζει τό αίσθημα τής σταθεράς βεβαιότητας, πού είναι πολύ 
πέραν τών άπλών έλπίδων.

Σήμερον μάς τιμάτε μέ τήν έπίσκεψίν σας, 'Υμείς. ’Εν τω προσώπω Σας βλέ- 
πομεν ένσαρκωμένον τό άδιάσειστον ένδιαφέρον τού έπισήμου Κράτους διά τήν προ- 
ώθησιν όλων έν γένει τών προβλημάτων μας.

Δέν μάς διαφεύγει ποσώς τό γεγονός, ότι αί σφαϊραι τής έκδηλώσεως του ένδια- 
φέροντος τής Μητρός Πατρίδος είναι πρωτίστως ή ’Επίσημος Κυπριακή Πολιτεία. 
"Ομως τά παιδιά πού γαλουχοϋμεν έδώ μέ τό πνεύμα τών έλληνοχριστιανικών ιδανι
κών, άποτελουν τήν άγαθήν έλπίδα τής αύριανής Πολιτείας. Συνεπώς οίαδήποτε 
βεβαιότης γεννωμένη έκ τής σημερινής Σας έπισκέψεως, άφορά καί αύτήν πρωθυστέ- 
ρως. ' Η έπίσκεψις Σας, τής γεννά τώρα τον νεανικόν ένθουσιασμόν καί μίαν έντονον 
προοπτικήν βεβαιότητας, ή οποία πολύ σύντομα θά καταστή ζώσα βεβαιότης.

Κύριε Πρέσβυ, ή σημερινή Σας έπίσκεψις, πλήν τής χαράς μάς έχάρισε καί μίαν 
άδιάσειστον βεβαιότητα. Αύτήν τήν βεβαιότητα, παρακαλοΰμεν, όπως διαβιβάσητε 
όπου δει, μέ τον τρόπον τον όποιον 'Υμείς θεωρείτε κατάλληλον. Θά άποτελέση καί 
διά τήν Μητέραν Πατρίδα μίαν πραγματικήν βάσιν, έπί τής όποιας νά στηρίξη τήν 
κρίσιν της διά τό μέλλον.

"Οσον δΓ ήμάς, βεβαιωθήτε, παρακαλοΰμεν, ότι ή βεβαιότης τήν οποίαν μάς 
έγέννησεν ή σημερινή Σας έπίσκεψις, θά μάς γίνη πραγματικόν βίωμα. Καί γνωρίζετε 
πολύ καλώς ποία είναι ή δύναμις τών βιωμάτων καί μάλιστα τών έθνικών.

129
128 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΗΣ Α.Β.Υ. ΤΗΣ 
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗ 11.10.1962

Πολυαγαπημένη μας Πριγκίπισσα,
Τά σεισμικά αύτά χειροκροτήματα μέ τά όποια σας έδέχθησαν αί μαθήτριαι του 

σχολείου αύτοϋ δεν είναι χειροκροτήματα. Είναι οί παλμοί τής καρδιάς τής Κύπρου. 
Πιθανόν ή έκφρασις αύτή νά φανή ύπερβολική. ’Όχι, ή ύπερβολή αύτή είναι ή πρα- 
γματικότης.

Οί μαθήτριες όλων τών σχολείων τής Κύπρου — μαζί μέ αύτές καί οί μαθήτριες 
τοϋ σχολείυ αύτού — είναι ή καρδιά τής καρδιάς του Νησιού, τού ' Ελληνικωτάτου 
αύτού Νησιού τό όποιον πρό ολίγων έτών ούτε είς τό όνειρό του δέν ήτο δυνατόν νά 
φαντασθή οτι θά ήρχετο στιγμή νά πατήση τά χώματά του 'Ελληνίδα Πριγκίπισσα.

Δέν χρειάζεται νά έχετε ίσχυράν φαντασίαν, άγαπημένη κόρη τού ’Έθνους γιά νά 
καταλάβετε τήν άγνότητα τών αισθημάτων όλων μας καί τήν χαράν μας, πού βλέπο- 
μεν νά μεταφέρετε μέ τήν ζωντανήν έδώ παρουσίαν σας, τό μήνυμα τού ενδιαφέροντος 
τού ’Έθνους καί τής ' Ελληνικής Δυναστείας διά τήν νύμφην τής ’Ανατολικής Μεσο
γείου, τήν Κύπρον μας.

"Ολα αύτά τά έγνωρίζαμεν. Τώρα τά αίσθανόμεθα μέ τήν ίδικήν σας παρουσίαν. 
' Η χαρά μας όμως γίνεται άκόμη μεγαλυτέρα όταν άναλογιζώμεθα ότι τήν αίσθησιν 
τού ζωντανού αύτού ενθουσιασμού θά τήν μεταφέρετε ή ιδία είς τό έθνος, τάς κόρας 
τού ’Έθνους ιδιαιτέρως, καί είς τήν σεπτήν Βασιλικήν Οίκογένειάν σας. Είπέτε τους, 
ότι ένοιώσατε έντονον τόν παλμόν τού Ελληνικού αύτού χώματος τό όποιον σάς 
έπαρακαλούσεν όπως τό άνθος είς τήν « Άγνώριστην» τού Σολωμού νά τό πατήσετε.

’ Αλλ ’ έκτος άπό τό μήνυμα τής έκρηκτικής αύτής χαράς, σάς παρακαλούμεν νά 
μεταφέρετε άκόμη ένα μήνυμα. Τό μήνυμα τής σταθερότητας τοΰ έθνικοΰ προσανα
τολισμού τής κορασιακής μας νεότητος. Δι ’ αύτό σάς ομιλώ ύπευθύνως. Οί παλμοί τής 
καρδιάς τών μαθητριών μας αύτή τήν στιγμή είναι πολύ περισσότεροι τών κανονικών 
καί πολύ έντονώτεροι. Οι παλμοί αύτοί είναι κατά πρώτον λόγον έλληνικοί καί τούς 
έχει προκαλέσει ή ίδική σας Πριγκιπική Παρουσία. Αύτά τά δυό μηνύματα τής 
γνήσιας ' Ελληνικότητας καί τής έθνικής σταθερότητας τών κοριτσιών μας, σάς πα- 
ρακαλοΰμεν νά μεταφέρετε είς τό έθνος καί τήν σεπτήν Οίκογένειάν σας. Θά είναι 
άσφαλώς τό πολυτιμώτερον δώρον πού θά τούς μεταφέρετε. ' Η θέρμη καί ή άγνότης 
τών αισθημάτων τής κορασιακής νεότητος άποτελούν τήν καλυτέραν έλπίδα διά τήν 
έκπλήρωσιν τών μεγάλων έπιδιώξεων τού ’Έθνους. Καλώς ήλθατε.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 24.4.1963

Κύριε Πρύτανι, Κύριοι Συγκλητικοί,

Μέ πραγματικήν ύπερηφάνειαν καί αισθήματα χαράς σάς ύποδέχονται σήμερον 
αί μαθήτριαι καί οί Καθηγηταί τού Γυμνασίου μας.

Είμεθα ύπερήφανοι, διότι ύποδεχόμεθα τούς έκλεκτούς τής Ελληνικής Επιστή
μης καί τούς άριστεϊς τού πνεύματος, οί όποιοι κατήλθον ώς έπίσημοι θεωροί καί 
πρόσκοποι τής Ελληνικής ’Ιδέας είς τήν νήσον μας.

Αίσθανόμεθα άληθινήν χαράν, διότι προέρχεσθε άπό ένα μέρος τού Ελληνισμού, 
το όποιον, όπως καί ή ιδιαιτέρα μας Πατρίδα, πολλά ύπέστη μέχρις οτου γνωρίσει τήν 
έθνικήν άπολύτρωσιν καί έπομένως αί καρδίαι μας εύκολώτερον δύνανται νά κατανοή
σουν άλλήλας.

Σάς ύποδεχόμεθα άκόμη μέ αισθήματα εύγνωμοσύνης, οχι μόνον διότι πολλοί 
τών Καθηγητών τού σχολείου τούτου είναι ίδικά σας πνευματικά τέκνα, άλλά καί 
διότι είς τά πρόσωπά σας βλέπομεν ένσαρκωμένον τό μητρικόν ένδιαφέρον, τό όποιον 
ή Μήτηρ ' Ελλάς επί τού πνευματικού, τοΰ έθνικοΰ καί τοΰ ήθικοΰ πεδίου, έπιθυμεϊ νά 
καταστήση πραγματικόν μας βίωμα.

’Άλλοτε ήσαν εύτυχεϊς όσοι κατώρθωναν νά έπισκεφθοΰν καί νά προσκυνήσουν 
τά ιερά χώματα τής Μητρός Πατρίδος. Σήμερον δέν είναι άνάγκη νά μεταβή κανείς 
είς τήν Ελλάδα διά νά ζήση Έλληνικάς στιγμάς. 'Η Ελλάδα κατέρχεται είς τήν 
Κύπρον. Αύτό τό μήνυμα τής ζωντανής ' Ελληνικής παρουσίας μάς φέρνει ή σημερινή 
σας έπίσκεψις.

Συγχρόνως τό μήνυμα συνοδεύει μία ζωηρά προσδοκία ή όποια ύψώνεται ζωντα
νή καί φωτεινή καί γίνεται θέλησις καί άγών μέσα είς τάς ψυχάς όλων μας.

'Η προσδοκία αύτή κραταιώνεται περισσότερον, έφ’ όσον ή Μεγάλη Μητέρα 
διά τών σπουδαιοτέρων έκπροσώπων της έρχεται νά άκούση, νά άσχοληθή μέ τά 
προβλήματά μας καί νά μάς ένισχύση είς τούς σκληρούς πνευματικούς καί έθνικούς 
μας άγώνας. Αύτό τό ζωντανόν ένδιαφέρον καί ή άγάπη, τήν όποιαν μάς κομίζετε μάς 
συγκινοϋν όλους βαθύτατα. Τά παιδιά αύτά, τά όποια λάμπονται άπό χαράν σάς 
ύπεδέχθησαν, σκέπτονται καί ονειρεύονται καί πιστεύουν είς τήν 'Ελλάδα.

Είς τά πρόσωπά σας χαιρετίζουν τήν ίδιαν τήν Ελλάδα. Διαισθάνονται ότι ή 
παρουσία σας δέν άποτελεϊ άπλή πράξιν φιλοφροσύνης, άλλά θερμόν χαιρετισμόν 
άγάπης τής Μητρός προς τήν θυγατέρα.

Δύναμαι νά σάς βεβαιώσω, ότι τά αισθήματα τών παιδιών αύτών προς σάς καί 
τήν ' Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερα καί πλουσιώτερα άπό τάς έξωτερικάς των έκδη- 
λώσεις.

Αύτά τά αισθήματα παρακαλοΰμεν διαβιβάσατε έπιστρέφοντες προς όλους τούς 
"Ελληνας άδερφούς καί ιδιαιτέρως προς τόν φοιτητικόν κόσμον τής Βορείου Ελλά
δος, ό όποιος ύπό τήν καθοδήγησίν σας, συμπαρεστάθη είς όλας τάς δυσκολίας καί
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τούς άγώνας μας. Τά αισθήματα αύτά θά άποτελέσουν άκόμα ένα κρίκον είς τήν 
χρυσήν άλυσιν, ή οποία συνδέει τάς ψυχάς μας καί μίαν επί πλέον έλπίδα όλοκληρώ- 

σεως των εθνικών μας οραμάτων.
Οί φραγμοί καί τά έμπόδια των πολιτικών καί τής διπλωματίας συντόμως θά 

καταπέσουν ύποχωρούντα ενώπιον τής άκάμπτου θελήσεώς μας, νά κλείσωμεν δλους 
τούς "Ελληνας μέσα εις τά ίδια σύνορα καί είς το ίδιον ένιαϊον κράτος.

Κύριε Πρύτανι, Κύριοι Συγκλητικοί, σάς ύποδεχόμεθα είς ένα τμήμα τής ' Ελλά
δος. Καλώς ήλθατε είς τήν ' Ελληνικήν ίδικήν σας καί ίδικήν μας Κύπρον.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΕΠΙ 
ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ 

κ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ 

ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΗ 3.2.1965

Έξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ,
Μέ μεγάλην χαράν σάς ύποδέχεται σήμερον τό Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων 

Παλουριωτίσσης. Καθηγηταί καί μαθήτριαι σάς καλωσορίζουν καί βλέπουν είς τό 
πρόσωπόν σας, της μητρός Πατρίδος τήν άγάπην καί τήν συμπαράστασιν πρός τήν 
μαχομένην Κύπρον. 'Ο νέος Κυπριακός άγων έχει σφυρηλατήσει άρρήκτως τήν έθνι- 
κήν, πνευματικήν, πολιτικήν καί στρατιωτικήν ένότητα ' Ελλάδος καί Κύπρου.

Δέν Σάς ύποδεχόμεθα ώς ξένον άλλά ώς τήν επίσημον 'Ελλάδα, ή όποια μάς 
συμπαρίσταται καί συμμετέχει μέ όλον τό πάθος καί τήν άγάπην της είς τόν άγώνα 
μας διά τήν "Ενωσιν.

’Εκπροσωπείτε, Κύριε Πρέσβυ, τήν μητέρα Πατρίδα, πρός τήν οποίαν άπό 
αιώνων είναι έστραμμένη ή Κύπρος καί τής όποιας τά ιδανικά άποτελουν τόν φάρον 
άπό οπού φωτίζεται τό σχολεϊον τούτο καί άπό όπου μαθήτριαι καί Καθηγηταί 
άντλούν πλούσια τά νάματα άρετής καί Παιδείας. Τά παιδιά αύτά τά όποια λάμπον- 
τα άπό χαράν καί άγάπην σάς άτενίζουν καί σάς χειροκροτούν, είναι 'Ελληνίδες 
ύπερήφανοι διά τήν Πατρίδα τους, πισταί μέχρι πάθους είς τά έλληνικά ιδανικά 
καί πρόθυμοι νά άγωνισθούν διά τήν τιμήν καί άξιοπρέπειαν τής μιάς καί ενιαίας 
πατρίδος μας τής οποίας τά σύνορα ξεκινούν άπό τήν Β. "Ηπειρον καί φθάνουν μέχρι 
τά άκρογιάλια τής Κύπρου.

"Ολοι μας έδώ, Κύριε Πρέσβυ, γνωρίζομεν τήν πολλαπλήν βοήθειαν τής μητρός 
Πατρίδος πρός τήν Κύπρον. Διπλωματικήν, πολιτικήν καί στρατιωτικήν, καί πιστεύ- 
ομεν ότι τόν άγώνα μας αύτόν, πού εγινεν ύψηλή επιδίωξις τών Πανελλήνων, θά 
στέψη ή ’Ελευθερία. ' Η νίκη είναι ίδική μας καί ή νίκη θά φέρη τήν "Ενωσιν.

Είμεθα έτοιμες διά τήν μεγάλην ώραν. ' Η πίστις καί τό ύψηλόν μας φρόνημα θά 
ύπερνικήσουν κάθε έμπόδιον. Σύντομα πιστεύομεν, Κύριε Πρέσβυ, οτι ώς ’Εκπρό
σωπος τού ' Ελληνικού Κράτους θά ύψώσετε ύπερήφανον τήν κυανόλευκον είς ένα 
πανύψηλον ιστόν, ό όποιος θά συμβολίζη τό ύψος καί τό μεγαλεϊον τού "Εθνους μας 
καί τήν έκπλήρωσιν προαιώνιων πόθων.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
κας ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗ 7.6.1963

Μακαριότατε, Κυρίες καί Κύριοι

'Ο θεμελίων έν σχολεϊον θεμέλιοι μίαν μαθητικήν κοινωνίαν. 'Ο θεμελίων ένα 
σχολικόν ναόν θεμελιοϊ μίαν Χριστιανικήν μαθητικήν κοινωνίαν. Ποία ή σημασία τής 
Χριστιανικής μαθητικής κοινωνίας διά τήν πρόοδον του έθνικοΰ συνόλου όλοι γνωρί- 
ζομεν. ’Αποτελεί τήν βάσιν επί τής όποιας στερεούταιτό εθνικόν σύνολον, καί παρέ
χει τήν ζύμην, έκ τής όποιας τροφοδοτούνται όλοι οί κλάδοι τών κοινωνικών καί τών 
έθνικών δραστηριοτήτων.

Πάντα τά σχολεία τής Νήσου μέχρι σήμερον στρέφουσι τήν προσοχήν των είς 
τήν πνευματικήν καί τήν ηθικήν κατάρτισιν τών τροφίμων του, παρέχοντα είς αύτούς 
τά στοιχεία έκεϊνα, τά όποια θά τούς καταστήσουν ικανούς νά παρακολουθώσι συνει- 
δητώς τόν σύγχρονον πνευματικόν καί τεχνικόν πολιτισμόν, καθώς έπίσης καί τά 
όπλα, μέ τά όποια θά άγωνισθώσι κατά τής κοινωνικής διαφθοράς, τήν όποιαν συνεπά
γεται ή έπικράτησις τής ύλης. "Οπλα, μέ τά όποια νά πολεμούν τάς δοκιμασίας τού 
κακού καί νά θεραπεύουν τά τραύματα τής ψυχής δέν παρέχει. Είναι άσφαλώς όπλα 
πολύτιμα ή πνευματική καί ή ηθική μόρφωσις, άλλ’ άνάγονται είς τήν σφαίραν τής 
γνώσεως, ή όποια είναι άδύνατος νά γεμίση τά ψυχικά κενά. Αύτά μόνον ή πίστις 
ήμπορεϊ νά τά κλείση, ή όποια δέν είναι γνώσις άλλά συναίσθημα βαθύ κατά πρώτον 
λόγον.

Αύτήν τήν πίστιν, ή όποια καταπολεμεί τήν όποιουδήποτε είδους άδυναμίαν, ή 
όποια προσηλώνει τόν άνθρωπον είς τήν οδόν τής άρετής καί παρηγορεϊ είς τήν 
άπελπισίαν, παρέχει κατά πρώτον λόγον ό έκκλησιασμός. ΔΓ αύτό καί τά σχολεία 
οδηγούν τά παιδιά των έπ ’ εύκαιρία είς τήν έκκλησίαν διά νά έμπλουτήσουν τόν 
ψυχικόν συναισθηματικόν των κόσμον καί νά άποκτήσουν τάς δυνάμεις έκείνας, τάς 
όποιας μόνον ή άμεσος μετά τού Θεού έπικοινωνία είναι δυνατόν νά παράσχη.

Αύτή ή άμεσος έπικοινωνία μετά τού Θεού, ή τόσον άπαραίτητος διά τόν άγώνα 
τής ζωής, άπό τού προσεχούς σχολικού έτους θά παύση νά εχη διά τό σχολεϊον μας 
τόν χαρακτήρα τής έπικαιρότητος. Αί μαθήτριαι δέν θά έχουν τήν εύκαιρίαν νά πη
γαίνουν είς τήν έκκλησίαν μόνον τήν Κυριακήν καί τάς έορτάς. 'Η έκκλησία θά 
εύρίσκεται είς τό σχολεϊον των, είς τό σπίτι των. Οίανδήποτε στιγμήν νομίσουν, οτι 
έχουν άμεσον άνάγκην έπικοινωνίας μετά τού Θεού, δέν έχουν παρά νά προστρέξουν 
είς τόν οίκον του, όπου θά τόν συναντήσουν. Ό μικρός ούτος ναός, τά θεμέλια τού 
όποιου τίθενται σήμερον, δέν πρόκειται νά άποβή άπλοΰν εύλαβές συμπλήρωμα τού 
όλου σχολικού μας συγκροτήματος, είς τό όποιον θά λαμβάνουν χώραν μόνον σχολικαί 
έπ’ εύκαιρία έκκλησιαστικαί τελεταί, άλλά καθημερινή ψυχική κολυμβήθρα, είς τήν 
όποιαν θά άναβαπτίζωνται καθημερινώς αί τρόφιμοί του. ’Από τής άπόψεως αύτής 
δύναται, άνευ άμφιβολίας, νά τονισθή, οτι ό παιδευτικός ρόλος τόν όποιον θά παίξη ό 
ναός, τόν όποιον θεμελιούμεν τήν στιγμήν αύτήν, είναι πολύ γενικώτερος άπό ο,τι έκ 
πρώτης όψεως φαίνεται. Καθημερινή ψυχική ένίσχυσις τών μαθητριών μας, θά σημαί- 
136

νη μόνιμον ψυχικήν καί ηθικήν άνάτασιν, τής όποιας τά κοινωνικά καί τά έθνικά 
άποτελέσματα θά άποβώσι σύν τω χρόνω άνεκτίμητα. "Οταν αί μαθήτριαι μας έξέρ- 
χωνται τού σχολείου τούτου μέ άρτιον ψυχικόν καί πνευματικόν έξοπλισμόν, θά 
έπιτύχουν άναμφιβόλως καί είς τήν ιδιωτικήν των ζωήν, πράγμα τό όποιον θά τάς 
βοηθή νά άνταποκρίνωνται εύκολώτερον είς τάς κοινωνικάς καί τάς έθνικάς των 
ύποχρεώσεις.

Τήν ίεράν αύτήν στιγμήν, καθ’ ήν τά φιλόχριστα αισθήματα, ή οικογενειακή 
παράδοσις καί ή εύρυτέρα συναίσθησις τής έθνικής οφειλής τού ιατρού καί τής Κυρίας 
Σπυριδάκι θεμελιούν τόν ιερόν τούτον ναόν τού Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης, 
αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά διερμηνεύσω έντονα προς αύτούς τά αισθήματα εύ- 
γνωμοσύνης τών καθηγητών καί τών μαθητριών τού σχολείου, οχι μόνον τής σημερι
νής γενεάς, άλλά καί τών αύριανών. * Η παράδοσις, ή όποια θεμελιούται τήν στιγμήν 
αύτήν, δέν άφορά μόνον τούς σημερινούς, άλλά καί τούς μεταγενεστέρους. Αί σημερι- 
ναί προπαρασκευάζουν τάς μεταγενεστέρας, αί δέ μεταγενέστεραι γενεαί, έχουν τάς 
ρίζας τής ψυχοπνευματικής των άγωγής μέσα είς τήν ζώσαν παράδοσιν τών προη
γουμένων. "Ας εϊναι βέβαιοι, οτι ή δωρεά των δέν άποτελεϊ χειρονομίαν μόνον θρη
σκευτικήν. Είναι συγχρόνως καί έθνική. Εϊναι εύτυχεϊς, διότι δύνανται νά συμβάλλουν 
είς τήν πρόοδον τής ιδιαιτέρας πατρίδος των κατά τρόπον τόσον θετικόν.

’Εφεξής αί εύχαί τού ίερουργούντος ίερέως «ύπέρ τών κτιτόρων τού ιερού ναού 
τούτου» θά τούς συνοδεύωσιν είς όλους τούς καθημερινούς αύτών άγώνας. Μαζί μέ 
αύτάς καί αί εύχαί τών μαθητριών μας, τών γονέων των, τών γονέων τής Κύπρου. 
Διότι τά παιδιά όλων τών περιοχών άνήκουν είς ολόκληρον τήν Κύπρον.

"Ας εύχηθώμεν τό παράδειγμα τού ιατρού καί τής Κυρίας Σπυριδάκι νά άκολου- 
θήσουν συντόμως καί άλλοι. Είναι τόσον μεγάλαι αί άνάγκαι τών σχολείων μας, πού 
έπιβάλλεται νά κινητοποιηθούν ένεργώς ολαι αί δυνάμεις αί όποϊαι δύνανται νά τάς 
θεραπεύσουν. ' Ο Κύριος καί ή Κυρία Σπυριδάκι έχουν εϊπει τόν προτελευταϊον λόγον.
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ΟΜΙΛΙΑ κας ΑΙΓΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

Μακαριότατε,
Φιλόμουσος όμήγυρις,

Παρεκάλεσα τον άγαπητόν μου σύζυγον νά μου έπιτέψη, άντ ’ αύτοΰ, νά άπευθύ- 
νω πρός 'Υμάς όλίγα λόγια, διερμηνεύοντα τά συναισθήματα τά όποια μας διακατέ
χουν τήν ίεράν αύτήν στιγμήν, πού ό Πανάγαθος Θεός, έν τή μεγάλη του φιλευσπλαγ- 
χνία ηύδόκησε νά μάς άξιώση και νά μάς καταστήση ικανούς νά συμβάλωμεν καί 
ήμεϊς, τό κατά δύναμιν, είς τήν ' Ελληνοχριστιανικήν παίδευσιν τών έλληνίδων μαθη
τριών αίτινες φοιτώσιν έν τω 'Ιερω τούτω τεμένει.

Θέλομεν νά έλπίζωμεν ότι ό μικρός ούτος ναός, του όποιου ό Θεμέλιος λίθος 
έτέθη σήμερον, Θεία βουλήσει ύπό του σεπτού ήμών πατρός καί Ποιμενάρχου Μακα- 
ριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου, θά άποτελέση Φάρον τηλαυγή, πού θά φωτίζη τάς έν 
αύτω δεομένας καί έν τω σχολείω τούτω σπουδαζούσας, καί θά έμπνέη έν ταϊς 
καρδίαις αύτών καί ταϊς ψυχαϊς ζείδωρον τήν 'Ελληνοχριστιανικήν αύραν καί θά 
έμπλουτίζη αύτάς μέχρι κορεσμού μέ τά νάματα, τά όποια έδώρησεν είς ήμάς ό διά 

τήν άνθρωπότητα σταυρωθείς.
’Επιτρέψατε είς έμέ νά Σάς άναφέρω διατί ό σύζυγός μου καί έγώ πιστεύομεν 

δτι ή ύπαρξις ενός Ναού είς έκπαιδευτήριον συμβάλλει μεγάλως είς τήν θρησκευτικήν 
άγωγήν καί μόρφωσιν τής σπουδαζούσης νεότητος.

’Ασφαλώς ζήτημα έλλιπούς διδασκαλίας τού μαθήματος τών θρησκευτικών ή 
τής άλλης θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως δεν τίθεται.

Καί ή διδασκαλία είναι πλήρης καί αί παραινέσεις καί νουθεσίαι άρισται καί 
άξιαι παντός έπαίνου. Βεβαιοΰμεν αύτό ώς Γονεϊς μαθήτριας τού σχολείου τούτου.

’Έχω διαβάσει κάπου δτι ό διάσημος ΐεροκήρυξ Δόκτωρ Μόργκαν είχε τέσσαρας 
υιούς, οί όποιοι, άκολουθήσαντες τό έπάγγελμα τού πατρός των, έγιναν καί αύτοί 
Θεολόγοι καί ιεροκήρυκες. Κάποτε ό πατέρας έπρεπε νά μεταβή σέ μιά μακρινή 
ενορία, καί άφησε στήν θέσιν του τον νεώτερον υιόν του Howard.

ΤΗταν πράγματι άντάξιος άντικαταστάτης τού πατρός του. "Οταν μετ’ ολίγον 
έπέστρεψεν ό πατήρ, είς φίλος τής οικογένειας, πύ ήτο καλεσμένος είς γεύμα, ήρώ- 

τησε τόν νεαρόν Howard:
Ποιος είναι ό καλύτερος ίεροκήρυξ άπ’ δλους σας;
Ο Howard ό όποιος άγαπούσε πολύ τόν πατέρα του καί άνεγνώριζε τήν ρητορι

κήν του ικανότητα, άφ ’ ου έκύτταξε γιά λίγο τόν πατέρα του, χωρίς δισταγμόν, είπεν 
ή μητέρα! Καί πραγματικά, ή εύσεβής καί ένάρετη μητέρα είναι ό καλύτερος ΐεροκή- 
ρυξ. Αύτή δέν άνεβαίνει στον άμβωνα, καί δμως μέ τάς ειλικρινείς της συμβουλάς καί 
μέ τό φωτεινό της παράδειγμα κηρύττει καλύτερα καί άποτελεσματικώτερα καί άπό 
τούς έπιφανεστέρους ιεροκήρυκας. Αύτή άρχίζει τό έργον της άπό τό λίκνον τών 
τέκνων της, τό συνεχίζει κατά τήν παιδικήν ήλικίαν, συμπληρώνει τό έργον τών 
διδασκάλων καί τής έκκλησίας κατά τήν σχολικήν ήλικίαν, μέχρις δτου τά παραδώση 
στήν κοινωνίαν, καί περαιτέρω άκόμη, δχι μόνον διά τού λόγου της, άλλά καί διά τού 

παραδείγματος τού βίου της.
’Ιδού λοιπόν διατί ή μέλλουσα μητέρα οφείλει νά είναι έμπεποτισμένη μέχρι 

μυελού όστέων άπό τά διδάγματα τής Χριστιανικής Θρησκείας, διότι τό έργον πού 
έχει νά έπιτελέση είναι βασικόν.

Έσκέφθημεν λοιπόν μετά τού συζύγου μου πώς θά ήδυνάμεθα καί ήμεϊς νά 
συμβάλωμεν είς τήν 'Ελληνοχριστιανικήν μόρφωσιν τής μελλούσης μητέρας, καί 
άπεφασίσαμεν, Θεία έμπνεύσει πιστεύομεν, νά προικίσωμεν τό Παγκύπριον Γυμνά- 
σιον Θηλέων Παλουριωτίσσης διά μικρού ναού, ό όποιος, θέλομεν νά πιστεύωμεν, δτι 
θά συμβάλη δχι ολίγον καί θά έλθη άρωγός, καί θά διευκολύνη τήν έπίζηλον προσπά
θειαν τών διδασκάλων τού ιερού τούτου τεμένους.

’ Αγαπηταί μου μαθήτριαι, δτε πρό τινων έτών έπεσκέφθημεν, ό σύζυγός μου καί 
έγώ τήν Κέρκυραν, δταν είσήλθομεν είς τήν έκκλησίαν τού 'Αγίου Σπυρίδωνος (τού 
Θαυματουργού 'Αγίου ’Επισκόπου Τριμυθοΰντος) πιστεύσατε δτι ή συγκίνησίς μας 
ήτο άπερίγραπτος, δταν έβλέπαμεν σειράν ολόκληρον μαθητών πριν νά μεταβούν είς 
τό σχολεϊον νά παρελαύνουν καί γονυπετείς νά προσεύχωνται πρό τού ιερού σκηνώ
ματος τού Θαυματουργού 'Αγίου. Καί προσήρχοντο είς τό εύλαβές προσκύνημα, οχι 
μόνον μαθηταί καί μαθήτριαι, άλλά καί διδάσκαλοι καί καθηγηταί καί έμπορευόμενοι, 
καί έργάται καί έπιστήμονες, ιατροί καί δικηγόροι, διότι εϊχον έπίγνωσιν δτι «άπό 
Θεού άρχεσθαι».

'Οραματιζόμεθα καί ήμεϊς τάς μαθήτριας, πριν ή είσέλθουν είς τάς αίθούσας 
παραδόσεων, νά διέρχωνται διά τού μικρού τούτου ναού καί πρό τής εικόνας τής 
Μεγαλόχαρης νά προσεύχωνται, ϊνα τάς καθοδηγή καί κραταιώνη αύτάς είς τήν 
προσπάθειάν των πρός μόρφωσιν.

Καί δταν θά έχετε μορφωθή, ’Αγαπηταί μαθήτριαι, κατά τόν άρμόζοντα τρόπον 
ώς 'Ελληνίδες κόραι, δταν θά έχετε έπιτελέσει τήν έπαγγελίαν αύτήν, νά είσθε 
βέβαιαι δτι μέ τάς εύλογίας τής Έκκλησίας, καί τού Σχολείου, καί μέ τάς πρεσβείας 
τής Παναγίας τής Εύαγγελιστρίας θά Σάς είναι βοηθός καί ό πανάγαθος Θεός έν τω 
βίω.
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ΚΤΙΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ 

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΠΑΤΡΟΣ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ Λ' 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ' 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (ΒΟΥΛΗΣ) 
ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΤΟΥ κ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ

ΤΟΥ ΔΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΟΓΙΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

Σήμερον ήμέρα τής έβδομάδος Παρασκευή Μηνός δέ ’Ιουνίου έβδομη έτους 
Σωτηρίου Χιλιοστού ένακοσιοστοϋ έξηκοστοϋ τρίτου έν * Ιερά Τελετή καί διά χειρός 
τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου Γ ' κατετέθη ό Θεμέλιος Λίθος 
τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης άφιερωμέ- 
νου τή Παναγία τή Εύαγγελιστρία τής Τήνου άνεγειρομένου δαπάναις τών φιλοθρή- 
σκων κ. Ίωάννου Σπυριδάκι, ίατροΰ καί τής συζύγου αύτοΰ Αίγλης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
«ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ»

Κυρία Διευθύντρια,

1) Ποία ή κατάστασις τοΰ σχολείου σας μετά τήν έφετεινήν άναδιοργάνωσιν;
2) Ποϊαι αί γενικαί άνάγκαι τούτου, ποϊαι έλλείψεις ύπάρχουν καί πώς δύναται νά 

άντιμετωπισθή ή κατάστασις;
3) Τό δλον κτιριακόν συγκρότημαν άνταποκρίνεται εις τούς προορισμούς του; Ποι

ας συμπληρώσεις χρειάζεται τοΰτο; 'Υπάρχουν οίαδήποτε σχέδια συμπληρώσε- 
ώς του;

4) Ποία ύπήρξεν ή δαπάνη διά τήν άνέγερσιν τοΰ κτιρίου καί ποία ή άπαιτουμένη 
διά τήν συμπλήρωσίν του;

5) Πόσαι είναι αί μαθήτριαι; Ποιος ό άριθμός τοΰ διδακτικοΰ προσωπικοΰ;
6) 'Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ τών μελών τοΰ διδακτικοΰ προσωπικού καί 

τής διευθύνσεως τοΰ σχολείου;
7) ’Εργάζεται κανονικώς τό Συμβούλιον Γονέων και ό σύνδεσμος Μητέρων; Ποία 

ή συμβολή τούτων είς τήν καλήν λειτουργίαν τοΰ σχολείου;
8) Ποιας γενικωτέρας άπόψεις έχετε διά τήν πρόοδον τών έργασιών τοΰ σχολείου;
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ» 

ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1961

Δεν θά άπαντήσω χωριστά είς το κάθε ερώτημά σας, άλλά θά άπαντήσω είς τό 
σύνολον. Ενιαία όντότης είναι τό σχολεϊον, μέ χαρακτήρα γενικόν, τόσον είς τήν 
λειτουργίαν, όσον καί τάς επιδιώξεις του, καί δΓ αύτό άκριβώς τά έρωτήματά σας 
άξίζει νά άντικρυσθοΰν κατά τρόπον γενικόν. Μόνον κατ ’ αύτόν τον τρόπον θά σχη- 
ματισθή ή γενική είκών, ή όποια άσφαλώς θά σάς ένδιαφέρη περισσότερον.

’ Η είκών τήν όποιαν παρουσιάζει τό Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριω- 
τίσσης είναι ή είκών ένός οργανισμού έν άναρρώσει. “Εχει νά παλαίση έναντίον 
διαφόρων έλλείψεων καί άντιξοοτήτων. ’Αξίζει ιδιαιτέρως νά τονισθοΰν αί πνευμα- 
τικαί ελλείψεις καί αί έλλείψεις είς τό κεφάλαιον τής σχολικής άγωγής, τάς όποιας 
άφήκεν ό άγών καί αί όποϊαι δεν είναι δυνατόν νά ύπερνικηθοΰν μέ τήν ιδίαν εύκολίαν, 
μέ τήν όποιαν άπεκτήθησαν, ούτε είς βραχύ χρονικόν διάστημα. Περιπλέον, νέα 
άντιξοότης άρκετά σοβαρά είναι ή πνευματική άνομοιομορφία, τήν οποίαν έπέφερε ή 
συνένωσις είς τάς ιδίας τάξεις στοιχείων εντελώς άνομοιογενών καί διαφόρου πνευ
ματικής δυναμικότητος. Προκαταβολικώς τονίζομεν, οτι τό τελευταϊον τούτο, τό 
όποιον έπέφερεν ή κοινοτικοποίησις όλων τών σχολείων Μέσης Παιδείας, παρ’ όλα 
τά προσωρινά μειονεκτήματά του, ήτο άναγκαϊον νά γίνη χάριν τών γενικωτέρων 
συμφερόντων τής Παιδείας τής Νήσου.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει, ότι τό Καθηγητικόν προσωπικόν τού Παγκυπρίου 
Γυμνασίου Θηλέων Παλουριωτίσσης άντικρύζει άγώνα σκληρόν, πληρώσεως κενών 
είς τήν έκπαίδευσιν, κενών είς τήν πειθαρχίαν, κενών είς τό ζήτημα τής όμοιογενείας 
τών τάξεων. ’ Αδιστάκτως τονίζω οτι, ή προθυμία τού διδακτικού προσωπικού καί τό 
πνεύμα συνεργασίας καί κατανοήσεως τό όποιον παρατηρεϊται, είναι πράγματα συγ
κινητικά τά όποια ύπόσχονται πολλά. Βέβαια άδυναμίαι ύπάρχουν, άλλ’ αί άδυνα- 
μαίαι αύταί οφείλονται μάλλον είς τήν ελλειψιν έπαρκοΰς πείρας, τήν όποιαν άντικα- 
θιστά ή ύπέρμετρος φιλοτιμία τού προσωπικού. ’Αξίζει ένταΰθα νά τονισθή ό θεσμός 
τών συμβούλων ομάδων ό όποιος έφηρμόσθη μέ άρκετήν έπιτυχίαν έφέτος.

'Ο θεσμός συνίσταται είς τον διαχωρισμόν τών μαθητριών καθ’ ομάδας, αί 
όποϊαι ένθαρρύνονται νά συμβουλεύωνται έπί όλων τών πνευματικών, κοινωνικών καί 
οικογενειακών των προβλημάτων τον σύμβουλον Καθηγητήν των. Τούτο συντελεί είς 
τήν στενωτέραν ψυχοπνευματικήν έπικοινωνίαν μεταξύ μαθητριών καί Καθηγητών, ή 
όποια άσφαλώς συντελεί είς τήν καλυτέραν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τά 
όποϊα βασανίζουν τήν νεότητα καί τά όποϊα άλλοτε ή άπόστασις ή όποια έχώριζε τά 
παιδιά άπό τούς Καθηγητάς δέν ήτο δυνατόν νά άντικρυσθοΰν μέ τήν ιδίαν έπιτυχίαν.

Τό εργον τού σχολείου ύποβοηθεϊ μεγάλως τό Συμβούλιον Γονέων καί ό Σύνδε
σμος Μητέρων τού σχολείου. Προβλήματα ψυχικής καί ήθικής άγωγής άντικρύζονται 
όμού ύπό τού Συλλόγου τών Καθηγητών καί τού Συμβουλίου Γονέων μέ πολλήν 
έπιτυχίαν. Ούτω τό ζήτημα τών θεαμάτων, έν ζήτημα λίαν άκανθώδες έλέγχεται 
έπιτυχώς μόνον τή συνεργασία τού Συμβουλίου τών Γονέων, τό όποιον άναλαμβάνει 
νά καθοδηγήση καί διαφώτιση όλους τούς γονείς έπί τών κινδύνων τούς οποίους 
έγκλείει διά τήν ψυχοπνευματικήν διαμόρφωσιν τών παιδιών έν θέαμα άκατάλληλον 
διά τήν ήλικίαν των. ’Επίσης τό ζήτημα τής έν τω οίκω έργασίας τών μαθητριών, 
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τών άποτελεσμάτων τής κοπώσεως καί τόσα άλλα άντικρύζονται μέ πολλάς ελπίδας 
επιτυχίας, έν συνεργασία μετά τού Συμβουλίου Γονέων. Πρέπει νά λεχθή έν παρόδω 
ότι τό Συμβούλιον Γονέων άποτελεϊται άπό 'Επταμελή ’Εκτελεστικήν ’Επιτροπήν 
έκ τών κ.κ. I. Παναγίδη, Κ. Άσσιώτη, Γ. ’Αναστασιάδη, Χρ. Ίωαννίδη, Μαρίας 
Παπαβασιλείου, Μαρίας Οίκονομίδου καί Μαρίας Χριστοφόρου, ή οποία έξελέγη 
κατά τρόπον δημοκρατικώτατον ύπό τών ιδίων τών γονέων, καί δΓ αύτόν άκριβώς 
τον λόγον ύπέχει μεγαλυτέρας εύθύνας. Είναι ή Έπταμελής ’Εκτελεστική ’Επι
τροπή ό σύνδεσμος τρόπον τινα μεταξύ τού σχολείου καί τών άντιπροσώπων τών 
τμημάτων τούς οποίους ύπέδειξεν ό Καθηγητικός Σύλλογος.

'Ο Σύνδεσμος Μητέρων διαλαμβάνει ολας τάς μητέρας καί άντικρύζει προβλή
ματα φύσεως οικονομικής καί είδικώς φιλανθρωπίας, στρεφόμενα γύρω άπό τήν θε
ραπείαν τών ποικίλων άναγκών τών άπορων κυρίως μαθητριών.

Αί μεγάλαι δυσκολίαι τάς όποιας άντιμετωπίζει τό σχολεϊον κατανοούνται εύ- 
κολώτερον, έάν άναλογισθή κανείς, οτι 63 έν δλω καθηγηταί είναι επιφορτισμένοι τό 
έργον τής πνευματικής, τής ψυχικής καί τής ήθικής διαπαιδαγωγήσεως 1786 μαθη
τριών.

'Ως πρός τό στεγαστικόν πρόβλημα πρέπει νά τονισθή μετά ιδιαιτέρας ίκανο- 
ποιήσεως ότι τούτο είς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης άντικρύ- 
ζεται άπό άπόψεως καταλληλότητας αιθουσών καί άριθμοΰ μαθητριών κατά τάξεις, 
άρκετά ικανοποιητικά. Ούτω λ.χ. διαθέτομεν παρά τάς αίθούσας διδασκαλίας, αίθού- 
σας 'Ιστορίας, Φυσικής, Χημείας, Μουσικής, Τέχνης, ’Εργόχειρου, Οίκοκυρικών καί 
Δακτυλογραφίας. Περιπλέον τό σχολεϊον διαθέτει Βιβλιοθήκην περιλαμβάνουσα περί 
τούς 3725 τόμους καί αίθουσαν Μουσείου. ΛΕν πράγμα μόνον μάς λείπει άρκετά σοβα
ρόν, ή αίθουσα τελετών, άπό τήν όποιαν νά έμφανίζωνται όλαι αί ίδιαίτεραι δραστη
ριότητες καί έπιδόσεις τών μαθητριών τού σχολείου. Προσωπικώς ούδεμίαν άμφιβο- 
λίαν τρέφω ότι, ή Σχολική ’Εφορεία ή όποια έξώδευσεν περί τάς 140 χιλ. λιρών — ή 
άξια τών οικοπέδων δέν ύπολογίζεται — δέν θά άργήση νά άναπληρώση καί τήν 
ελλειψιν αύτήν.

’Εν όλίγοις τό σχολεϊον έργάζεται πυρετωδώς πρός δύο κατευθύνσεις: τήν πλή- 
ρωσιν τών κενών καί τήν ψυχοπνευματικήν άνέλιξιν τών μαθητριών του είς τρόπον 
ώστε νά τάς καταστήσουν ικανάς μέ τάς γνώσεις τάς όποιας θά τούς παράσχη καί τά 
ψυχικά έφόδια τά όποϊα θά τούς καλλιεργήση νά άντιμετωπίσουν τήν ζωήν έπιτυχώς. 
’Αγώνα πρόκειται νά διεξαγάγουν τά παιδιά αΰριον είς τήν ζωήν, καί έν μέσω 
άγώνων μορφώνονται. Καί, είναι γνωστόν, ότι ό άγών άποτελεϊ τήν βάσιν καί τήν 
έγγύησιν κάθε έπιτυχίας.

143

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

1) Χρειάζεται ή οχι σεξουαλική διαφώτισις εις τά σχολεία καί γενικότερα ποϊαι 
είναι αί πλέον κατάλληλοι μέθοδοι διά τήν σεξουαλικήν διαπαιδαγώγησιν τών 
παιδιών καί ποιοι οί κίνδυνοι έκ τής σεξουαλικής άγνοιας.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
'Ο δρος «σεξουαλική διαφώτισις» είναι εύρύτατος καί δι’ αύτό είναι άνάγκη νά 

προσδιορισθή τό ούσιαστικόν περιεχόμενόν του καί ή εκτασις τήν οποίαν πρέπει νά 
προσλάβη είς τά σχολεία, αν κριθή, οτι πρέπει νά είσαχθή. Κατά τήν γνώμην μου ή 
σεξουαλική διαφώτισις είναι άναγκαία. Τά παιδιά σήμερον διατρέχουν τόσους κινδύ
νους, άπό τούς τρόπους ζωής, τούς οποίους ώς κοινωνία άνεπτύξαμεν, καί άπό τήν 
έπικρατούσαν χαλάρωσιν τών ήθικών άξιών, ώστε επιβάλλεται νά προειδοποιηθούν 
σαφώς έπι τών κινδύνων, τούς οποίους διατρέχουν.

Τό ζήτημα είναι λεπτότατον καί έπιβάλλεται νά προηγηθή τούτου ή ψυχολογική 
προπαρασκευή καί διαφώτισις, οχι μόνον τών παιδιών, άλλά τής κοινωνίας έν γένει.

Λέγοντας σεξουαλικήν διαφώτισιν έννοοΰμεν κατά κύριον λόγον τήν ιατρικού 
χαρακτήρος, ή οποία άποφεύγουσα τάς άσκοπους λεπτομερείς περιγραφάς, αί όποίαι 
έξάπτουν μάλλον σκανδαλιστικώς τήν νεανικήν φαντασίαν, έπισημαίνει πειστικώς 
τούς κινδύνους τών άθώων καί άβλαβών θεωρουμένων ύποχωρήσεων, τών κακών 
νεανικών έξεων, σκέψεων καί πράξεων. Συνέχεια ταύτης είναι ή διαφώτησις επί τών 
κινδύνων τούς όποιους συνεπάγονται ώρισμέναι συναναστροφαί, αί όποίαι ύπό τό 
πρόσχημα τής ένημερώσεως διαφθείρουν τήν φαντασίαν, τά ήθη καί τάς άντιλήψεις.

' Η ώς άνω διαφώτησις πρέπει νά γίνεται άπό τούς καταλλήλους άνθρώπους καί 
είς τήν κατάλληλον ήλικίαν. Προϋπόθεσις άπαραίτητος είναι νά άρχίζη άπό τό σπίτι. 
' Η μητέρα καί ό πατέρας είναι οί πρώτοι καί οί καλύτεροι διαφωτισταί· τήν συνέχει
αν θά άναλάβη τό σχολεϊον διά τού καταλλήλου προσώπου, τό όποιον πρέπει άπαραι- 
τήτως νά διαθέτη ήθικόν καί ψυχολογικόν κύρος.

Κατά τήν άντίληψίν μου ό καλύτερος τρόπος διαφωτίσεως είναι ό προγραμματι
σμένος, «έπ’ εύκαιρία» δμως διεξαγόμενος διαφωτισμός. Μέ τον τρόπον αύτόν ό 
διαφωτίζων γίνεται περισσότερον πιστευτός, παρά ό άπό καθέδρας.

Πιθανόν μερικοί νά διερωτηθούν. «Δέν ύπάρχουν κίνδυνοι άπό μίαν κακήν δια- 
φώτισιν;» ’Ασφαλώς, άλλ’ είναι προτιμώτεροι αύτοί άπό τούς κινδύνους τούς οποί
ους έγκλείει ή πλήρης άγνοια.

Μέ ολίγα λόγια ή διαφώτισις είναι άναγκαία, πρέπει νά καλύπτη δλα τά ούσιώδη 
σημεία, νά γίνεται άπό πρόσωπον τής άπολύτου έμπιστοσύνης τών παιδιών, νά άπο- 
βλέπη είς τήν έπισήμανσιν τών σεξουαλικών κινδύνων, τήν έξαρσίν των καί τούς 
τρόπους άποφυγής των. ’Ακόμη σαφέστερον, νά είναι τέτοια, πού νά μή ξεσχίζη τά 
παιδιά μέ τήν σχετικήν ώμότητά της, ούτε νά τά κάμνη νά γελούν, άλλά νά τά 
άναγκάζη νά σκέπτωνται, νά φοβούνται καί νά προσέχουν.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ 

ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗ 7.3.1966
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ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
1967

Κα Καραγεώργη.

1) Στά 35 συνεχή χρόνια πού ύπηρετήσατε τήν Παιδεία τού τόπου μας, μήπως 
διαπιστώσατε καμμιά άλλαγή ή βασική τάση, όσον άφορά τήν δεκτικότητα, τήν 
πνευματικότητα καί γενικά τήν συμπεριφορά τών μαθητριών σας;

2) Τά τελευταία 35 αύτά χρόνια στάθηκαν σημαντικά στήν χειραφέτηση, τήν άνε- 
ξαρτηκοποίηση τής γυναίκας. Μήπως αύτό δημιούργησε καινούργιες άνησυχίες 
στις νεαρές μαθήτριες;

3) Τά τελευταία αύτά χρόνιά είσάχθηκε έπίσης στά σχολεία μας ή έλεύθερη συζή
τηση ύπό τήν έποπτεία ένός καθηγητού. Πώς τά παιδιά δέχτηκαν αύτή τήν 
καινοτομία;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Οί έποχές, οί άντιλήψεις καί οί άξιες άλλάζουν, άλλά οχι άμέσως. Πάντοτε 
μεσολαβούν προθεσμίες· έσεϊς όμως θέτετε ενώπιον μου μιά ύπολογίσιμη προθεσμία 
35 ολόκληρων χρόνων.

Μέ έρωτάτε αν διεπίστωσα άλλαγή ή βασική τάση, όσον άφορά τήν δεκτικότητα 
και τήν πνευματικότητα τής Κύπριας μαθήτριας στό διάστημα τών 35 χρόνων τής 
έκπαιδευτικής μου ύπηρεσίας.

Είναι γνωστόν καί ούδείς άσφαλώς, θά ύποστηρίξη τό άντίθετον, ότι πριν άπό 35 
χρόνια, ή γυναίκα — μέ μιά έξαίρεση ένός μικρού άριθμού φωτισμένων διδασκαλισ- 
σών — άποτελούσε στήν πνευματική καί κοινωνική ζωή τού τόπου μας κεφάλαιον 
άρνητικό. ' Η μόρφωσή της ήτο άνάλογη μέ τις τότε κρατούσες άντιλήψεις σχετικά 
μέ τήν θέσιν καί τον ρόλον τής γυναίκας μέσα στήν κοινωνία. ' Η θέση δμως αύτή 
άρχισε ν’ άλλάζη ριζικά καί ή άξια τής μορφώσεως νά ύπολογίζεται μέ τήν πάροδο 
τού χρόνου ώς παράγων θετικός καί διά τό γυναικεϊον φΰλον. Καί έτσι προέβαλλε 
δειλά δειλά καί ή γυναίκα στό πνευματικό πεδίο, οχι βέβαια χωρίς έμπόδια καί 
άντιδράσεις. Έπρόβαλλε δειλά, γιατί τής έλειπε τό θάρρος καί ή πίστις πρός τήν 
πνευματική της άξια, άφοΰ άγωνίζετο νά κρατηθή μέσα σέ ένα περιβάλλον μάλλον 
έχθρικό, οχι μόνο άπό μέρους τού άνδρικού άλλά καί τού γυναικείου φύλου.

Μέ τήν πάροδο όμως τού χρόνου δημιουργήθηκε τόση έφεση γιά μόρφωση άπό 
μέρους τής νεαράς Κύπριας ώστε πλήθυναν οί νεαρές μορφωμένες μητέρες πού άνέ- 
θρεψαν καί διαπαιδαγώγησαν τις κόρες τους καί τούς δημιούργησαν χαρακτήρες δυ- 
νατώτερους καί περισσότερο θαραλλέους.

Καί διά νά έλθωμεν είς τό συγκεκριμένο έρώτημά σας, όσον άφορά τήν δεκτικό
τητα μεταξύ τής σημερινής μαθήτριας καί έκείνης τού 1935 ή 1940 π.χ. νομίζω, πώς 
αύτή γίνεται σήμερον μέ έντονώτερο καί ταχύτερο ρυθμό καί τούτο άφ’ ένός μέν γιά 
τό σημαντικώτατο λόγο δτι ή σημερινή μαθήτρια ζεί σέ έποχή πολύ πιό άνεπτυγμένη 
μέ σπουδαίες έπιστημονικές έπιτεύξεις καί πολύ διαδεδομένα τά μέσα μαζικής έπι- 
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κοινωνίας, ζεϊ σ’ ένα άνεπτυγμένο καί πιο μορφωμένο οικογενειακό καί κοινωνικό 
περιβάλλον, καί άφ’ ετέρου διά τον άλλον έπίσης σπουδαϊον λόγο ότι ό τρόπος καί ή 
έκταση τής πνευματικής προσφοράς έχει άλλάξει ώστε νά άφομοιώνεται εύκολώτερα 
καί σέ μεγαλύτερο βαθμό άπο τήν νεαρά μαθήτρια.

Αύξήθηκε λοιπόν ή δεκτικότητα σημαντικά καί παράλληλα ή πνευματικότητα 
τής μαθήτριας. Σήμερα ή Κυπρία κόρη τελειώνοντας σχολείο μέσης Παιδείας άποτε- 
λεϊ συγκροτημένη προσωπικότητα καί είναι έτοιμη νά άντιμετωπίση τά δύσκολα 
προβλήματα πού τυχόν θά παρουσιασθούν μπροστά της εις τήν ζωήν, είναι γεμάτη μέ 
αύτοπεποίθηση, θάρρος καί έμπιστοσύνη στον έαυτό της. Ξέρει τί έπιδιώκει, τί θέλει 
καί τον τρόπο πού θά τό έπιζητήση.

Στήν άλλαγή αύτή συνετέλεσε ή πρόοδος στις κοινωνικές άντιλήψεις όσον άφορά 
εις τόν προορισμό τής γυναίκας. Στά προηγούμενα χρόνια τά όρια δράσεως τής 
Κύπριας κόρης ήσαν περιωρισμένα στα στενά πλαίσια μιας καλής συζύγου καί μητέ
ρας. Σήμερα, χωρίς νά παραμελοϋνται κι αύτά, ύπάρχει μεγάλη τάσις για μόρφωση 
καί άπόκτηση όσον τό δυνατόν περισσότερων γνώσεων καί προσόντων πού προσφέ- 
ρονται έπαγγελματικά καί τούτο γιατί άνυψοΰται διαρκώς τό πνευματικό καί κοινω
νικό έπίπεδο του τόπου γενικά, καί ή έκτίμηση τής προσφοράς τής γυναίκας στον 
έπαγγελματικά καί πνευματικό τομέα διαρκώς αύξάνεται κι έκτιμάται.

'Η Κυπρία κόρη λοιπόν, άφού έμαθε νά σκέπτεται, άπελευθερώθηκε πλέον άπό 
τις προλήψεις καί τις έσφαλμένες παραδόσεις, ζητά νά δημιουργήση τό μέλλον της 
καί νά βοηθήση μέ τήν έργασία της στήν συντήρηση τής οίκογένειάς της.

'Η συμπεριφορά έπίσης τής μαθήτριας νομίζω άλλαξε θετικά τώρα πού ή νέα 
άναλαμβάνει τις εύθύνες της καί βαδίζει μέ σταθερότητα μπροστά άντιμετωπίζοντας 
τις δυσκολίες καί διαλύοντας τις προλήψεις.

' Η συμπεριφορά της προς το σχολείο έχει ύποστεϊ καί αύτή ριζική άλλαγή, γιατί 
τώρα ή μαθήτρια έρχεται σέ στενότερη έπαφή μέ τό σχολείο, πλησιάζει χωρίς νά 
φοβάται τούς Καθηγητάς της, ύποστηρίζει τήν γνώμη της μέ δυνατά έπιχειρήματα, 
ξεύρει τί θέλει καί τί έπιδιώκει, καί σκέπτεται άντικειμενικά καί ψύχραιμα.

’Αναφέρατε ότι τά 35 αύτά χρόνια στάθηκαν σημαντικά στήν άνεξαρτητοποίη- 
ση καί χειραφέτηση τής γυναίκας καί έκφράσατε τήν άποψη ότι ίσως τούτο νά δημι
ούργησε άνησυχίες στις νεαρές μαθήτριες.

' Ο λόγος είναι, κατά τήν γνώμη μου, γιατί ή άνεξαρτητοποίηση καί χειραφέτη
ση έγινε σε σχετικά πολύ μικρό διάστημα. Πάντα μιά νέα κατάσταση δημιουργεί 
προβλήματα μέχρις ότου άφομοιωθή καί χρειάζεται χρόνος μέχρις δτου κατορθωθή 
νά γίνη παραδεχτή καί τροποποιηθή σύμφωνα μέ τήν ψυχοσύνθεση καί τις συνθήκες 
πού έπικρατούν.

’Έτσι ή άπάντησή μου στό 2ον έρώτημά σας, είναι μέ βεβαιότητα «Μάλιστα». 
Δημιούργησε πραγματικά ή έποχή αύτή στήν νεαρά μαθήτρια μεγάλες άνησυχίες γιά 
τό μέλλον της. Δέν θέλουν σήμερα οί νέες νά άφίνουν τό μέλλον τους μοιρολατρικά 
στήν τύχη. Φιλοδοξούν καί θέλουν νά τό κρατούν στά χέρια τους. ' Η άναμονή άλλοτε 
έξελίσσετο άκινδύνως εις νωθρότητα χωρίς νά παύη άπό τού νά θεωρήται άρετή.

Σήμερα περιορίστηκε στά όρια τού λογικού. ' Η έπ ’ άόριστον άναμονή δέν είναι 
άνεκτή, διότι άποτελή άρνηση τής δραστηριότητας, άποτελεϊ ψυχική καί σωματική 
νωθρότητα. Σήμερα ή νεαρά κόρη άνησυχεϊ, άγωνιά, σκέπτεται καί προσπαθεί νά 
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έξασφαλίσει μέ τήν προσωπική της έργασία μιά καλύτερη ζωή γι’ αύτή καί τήν 
οίκογένειά της.

Αύτές οί άνησυχίες πού άναφέραμε τά πολύ τελευταία χρόνια παρουσιάζονται σέ 
μικρότερο βαθμό, γιατί μέ τήν στενή έπαφή τής μαθήτριας προς τό σχολείο καί τούς 
Καθηγητάς της, οί άπορίες διαλύονται, τά προβλήματα της μελετώνται έν συνεργα
σία, ή γνώμη της λαμβάνεται ύπ ’ οψιν σοβαρά, δέχεται τήν καθοδήγηση χωρίς έκείνη 
νά άπεκδύεται ή νά τής άφαιρήται ή εύθύνη καί έτσι ήρεμα καί άσφαλώς διερευνάται ή 
περίπτωσή της καί εύρίσκεται ή καλύτερη λύσις.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
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ΔΙΑΦΟΡΑ

0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ 

ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Ό ρόλος του Παγκυπρίου Γυμνασίου είς τήν κινητοποίησιν καί τήν άνόρθωσιν 
των πνευματικών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων τής Κύπριας γυναικός ύπήρξε 
μοναδικός, καί άξίζει μέ τήν εύκαιρίαν τοΰ έορτασμοΰ τής έκατοστής πεντηκοστής 
έπετείου άπό τής ίδρύσεώς του, νά ύπογραμμισθή ιδιαιτέρως.

Μέχρις τοΰ τέλους τοΰ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ή γυμνασιακή μόρφωσις 
ήτο προνόμιον (αποκλειστικόν τών άνδρών. ' Η στενότης τών άντιλήψεων, ή οποία 
έπεκράτει τότε είς δλον τόν κόσμον γενικώς, καί, κατά συνέπειαν, πολύ περισσότερον 
είς τήν έπαρχιακήν Κύπρον, δεν ήτο δυνατόν νά άνεχθή έπιστημονικήν μόρφωσιν διά 
τάς γυναίκας, ούτε πνευματικήν ή κοινωνικήν δραστηριότητα έξω άπό τά έργα εύποι- 
ϊας. Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον παρεσκεύαζε κατά κύριον λόγον διά τό Πανεπιστήμι- 
ον, κατά δεύτερον δέ διά τήν έπάνδρωσιν τής έμπορικής καί τής ύπαλληλικής τάξεως. 
Έφ’ όσον λοιπόν αί οδοί αύταί ήσαν κλεισταί διά τήν γυναίκα, ούδεμίαν δικαιολογί
αν εϊχεν ή φοίτησίς της είς τό Γυμνάσιον. ΎΗτο τό πνεΰμα τής εποχής, τό όποιον δέν 
ήνείχετο τήν μεικτήν φοίτησιν άρρένων καί θηλέων είς σχολήν Μέσης Παιδείας. 
Πρέπει συμπληρωματικώς νά ύπομνησθή, ότι ή μόνη Μέση έκπαίδευσις, ή οποία ήτο 
νοητή διά τήν γυναίκα είς τήν Κύπρον τότε, ήτο ή διδασκαλική, ή όποια καί παρείχε- 
το άπό τό Διδασκαλεϊον θηλέων, τό όποιον έλειτουργοΰσε κεχωρισμένως, ώς προέ- 
κτασις τοΰ τότε Παρθεναγωγείου.

ΤΗλθεν όμως ό Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ό όποιος μέ τόν ρεαλισμόν του 
άπήμβλυνε τήν έπικρατοΰσαν γενικήν στενότητα άντιλήψεων. Αί προοπτικαί διά τήν 
πνευματικήν καί τήν κοινωνικήν δράσιν τής γυναικός εύρύνονται σύμφωνα μέ τό 
γενικόν πνεΰμα, τό όποιον άρχίζει νά έξαπλοΰται τήν έποχήν αύτήν, καί, κατ’ άκο- 
λουθίαν, καί αί περί μορφώσεως τής γυναικός άντιλήψεις.

’Επί τη 150ετηρίδι άπό της ίδρύσεώς τοΰ Παγκ. Γυμνασίου. Έλέχθη τήν 7 μ.μ. τής 25ης Μαρτίου, 1962 
άπό ραδιόφωνου.
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Νά τύχη λοιπόν ή γυναίκα εύρυτέρας μορφώσεως. ’Αλλά που νά φοίτηση; Εις 
τήν Κύπρον τήν έποχήν αύτήν ύπάρχουν μόνον δύο Γυμνάσια, τό Παγκύπριον καί τό 
Γυμνάσιον Λεμεσού. Καί τά δύο είναι Γυμνάσια Άρρένων, αί δέ άντιλήψεις τής 
έποχής δεν εύνοούν τήν μεικτήν φοίτησιν.

Μία τριάς νεανίδων άνέλαβε νά καταρρίψη τούς φραγμούς, οί όποιοι άπέκλειον 
τήν φοίτησιν των γυναικών εις τά Γυμνάσια. Μεταξύ αύτών καί ή ομιλούσα. ’Επί 4 
ετη, κλεισμέναι εις τούς εαυτούς των, φοιτούν εις τό Παγκύπριον Γυμνάσιον, άφοΰ 
κατετάχθησαν μετά κατατακτηρίους εξετάσεις εις τήν Τρίτην τάξιν, τέλος δέ κατορ
θώνουν νά άνακηρυχθοΰν άπόφοιτοι τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. Μερικοί άκροαταί 
πιθανόν νά διανοηθούν. «Καλά. Σπουδαίο πράγμα!» Σπουδαιότατον. Δεν έπρόκειτο 
περί 3 άποφοίτων, άλλά περί καταρρίψεως ένός φραγμού καί καθιερώσεως μιας νέας 
άρχής, ή όποια έπρόκειτο νά έχη τεραστίαν σημασίαν έπι τής θέσεως τής γυναικός είς 
τήν κυπριακήν κοινωνίαν.

Τάς τρεις έμιμήθησαν δέκα, τάς δέκα εκατόν καί τάς εκατόν αί σημεριναί χιλιά
δες των μαθητριών τού Παγκ. Γυμνασίου. ’Εννοείται, ότι συντόμως έγινεν αισθητή ή 
άνάγκη ίδρύσεως ένός ξεχωριστού Γυμνασίου θηλέων, είς τό όποιον αί μαθήτριαι, 
παρά τά καθαρώς κλασσικά μαθήματα, νά λαμβάνωσι καί τήν άπαιτουμένην ίδιάζου- 
σαν μόρφωσιν διά γυναίκας. ' Η τιμή τής έντονου προωθήσεως τής ιδέας αύτής οφεί
λεται είς τήν άείμνηστον καθηγήτριαν τών παιδαγωγικών είς τό Διδασκαλεϊον Φανε
ρωμένης, Περσεφόνην Παπαδοπούλου.

Μετά τήν ίδρυσιν τού ξεχωριστού Γυμνασίου θηλέων τού Παγκ. Γυμνασίου, ή 
άνοδος τού έπιπέδου τών έπαγγελματικών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων τής Κύ
πριας γυναικός έπηκολούθησε ραγδαία. Τά κυβερνητικά, τά έμπορικά καί τά τραπε
ζικά γραφεία έγέμισαν άπό γυναίκας, at όποϊαι μέ τήν ίδιάζουσαν προσήλωσιν καί 
λεπτολόγον άντίληψιν τής ιδέας τού καθήκοντος προσέφεραν πολλά είς τήν δλην 
πρόοδον τής Κυβερνητικής μηχανής καί τού έμπορίου. Συγχρόνως παρετηρήθη αύξη- 
σις τών φιλανθρωπικών, τών πνευματικών καί τών θρησκευτικών σωματείων καί 
ιδρυμάτων έν γένει. Τούτο ώφείλετο κατά μέγα μέρος είς τάς μορφωμένας γυναίκας, 
αί όποϊαι άνέλαβον οχι μόνον τήν ίδρυσιν, άλλά καί τήν διατήρησίν των. ’Ολίγον 
άργότερα ήλθε καί ή σειρά τής επιστημονικής μορφώσεως. Πολλαί ένεγράφησαν είς 
τάς διαφόρους σχολάς τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου, καί ιδίως τήν φιλοσοφικήν, τήν 
Μαθηματικήν, τήν σχολήν Φυσικών ’Επιστημών, τήν ’Ιατρικήν καί άλλας. Έξαιρε- 
τικώς έπυκνώθη ή τάξις τών καθηγητριών, αίτινες άνέλαβον μέ πολλήν έπιτυχίαν τό 
βάρος τής ύπευθύνου διαπαιδαγωγήσεως τής θηλείας νεότητος τής νήσου.

Τέλος, ήλθε καί ό ’Εθνικός άγών. Παρ’ όλον οτι αί άπαιτήσεις ένός πολεμικού 
άγώνος εύρίσκοντο έξω τών συνήθων πλαισίων τής γυναικείας φύσεως, ή Κυπρία 
γυναίκα καί ή Κυπρία κόρη έδωκαν έντονον τό παρόν είς τό σάλπισμα τής Πρώτης 
’Απριλίου. Μερικαί σελίδες τού άρτι έκδοθέντος ιστορικού έργου τού πολεμικού 
'Ηγέτου τού Άγώνος μας, στρατηγού Διγενή, μαρτυρούν λίαν εύγλώττως περί τού 
ύπό τών γυναικών έπιτελεσθέντος έργου κατά τον ’Αγώνα. Κοντά είς αύτόν παραμέ- 
νουσιν άδιάψευστα τεκμήρια τής γυναικείας συμβολής είς τον άπελευθερωτικόν άγώ- 
να αί δεκάδες τών ’Αγωνιστριών πού έφυλακίσθησαν έβασανίσθησαν, άλλά δέν ύπε- 
χώρησαν.

"Αν συγκρίνη κανείς τήν προ τού 1920 γυναίκα προς τήν σημερινήν θά εύρη 
τεραστίαν διαφοράν, προς τά άνω. Τούτο οφείλεται είς τήν άκτινοβολίαν τού Παγκ.

Γυμνασίου, τό όποιον πρώτον έμόρφωσε τήν Κύπριαν γυναίκα άπ’ εύθείας, είτα δέ 
καί έμμέσως, συντελέσαν διά τού παραδείγματος του είς τήν ίδρυσιν παραλλήλων 
προς αύτό Γυμνασίων θηλέων. Προ τού 1920 ή γυναίκα είς τήν πνευματικήν καί τήν 
κοινωνικήν ζωήν τού τόπου άπετέλει κεφάλαιον άρνητικόν. Μετά τό 1920 άρχίζει νά 
γεμίζη μέ τήν παρουσίαν της δλας τάς πλευράς τής ζωής τής Νήσου. Τούτο οφείλεται 
κυρίως είς τήν μεγάλην άναμορφωτικήν δύναμιν πού έχάρισεν είς τήν Νήσον τό 
Παγκύπριον Γυμνάσιον μέ τήν μόρφωσιν τής γυναικός. ’Αξίζουν καί παραξίζουν τήν 
εύγνωμοσύνην τής Κύπρου οί πρώτοι εύλαβεϊς ίδρυταί του, οί όποιοι κινούμενοι άπό 
τόν ένθεον ζήλον προς τήν παιδείαν, έθεμελίωσαν έν ίδρυμα, τού όποιου ή άκτινοβο- 
λία ήλλαξε πραγματικώς τήν μορφήν τής Νήσου, καί έθεμελίωσεν άδιάσειστον τόν 
έθνικόν αύτής χαρακτήρα.
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ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ

Κατ’ αρχήν πιστεύομεν ότι ό θεσμός του ’Ακαδημαϊκού ’Απολυτηρίου ήτο 
άναγκαϊον νά είσαχθή καί εις την ' Ελληνικήν Παιδείαν. ' Η άνησυχία ή οποία παρου
σιάζεται εις Κύπρον προέρχεται έκ του γεγονότος ότι μέχρι σήμερον οί έκ Κύπρου 
άπόφοιτοι Σχολών Μέσης Παιδείας έγίνοντο δεκτοί εις τάς πλείστας των Άνωτά- 
των Σχολών τής 'Ελλάδος άνευ έξετάσεων. Τούτο έγίνετο οχι μόνον διά τούς έκ 
Κύπρου άποφοίτους, άλλά καί διά τά 'Ελληνόπουλα όλου τού άποδήμου 'Ελληνι
σμού. 'Ο θεσμός είναι ωφέλιμος διά τούς έξης λόγους:

Ιον) Έφ’ όσον οί έξετάσεις τού ’Ακαδημαϊκού ’Απολυτηρίου είναι ύψηλών 
άπαιτήσεων, θά φιλοτιμηθούν οί ύποψήφιοι νά έργασθούν καλύτερον καί μέ μεγαλυτέ- 
ραν συναίσθησιν εύθύνης.

2ον) Θά είσάγωνται είς τάς ’ Ανωτάτας Σχολάς οί πραγματικώς ικανοί καί άξιοι 
νά άκολουθήσουν έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν.

3ον) Αί 'Ελληνικαί Άνώταται Σχολαί έφ’ οσον θά έχουν ένώπιόν των φοιτητάς 
ύψηλής στάθμης, θά άνεβάσουν τό έπίπεδον τής έπιστημονικής καταρτίσεως, πράγμα 
άναγκαιότατον μέσα είς τήν συνεχώς προοδεύουσαν άνθρωπότητα.

4ον) Συνέπεια τών άνωτέρω θά είναι ότι θά έχωμεν άργότερον είς τήν Κοινωνίαν 
καλύτερον καταρτισμένους έπιστήμονες είς ολους τούς κλάδους.

5ον) Θά άποφευχθή τό σημερινόν φαινόμενον τής φοιτήσεως σπουδαστών έπί 
7-8 χρόνια ή καί περισσότερα διά τήν άπόκτησιν διπλώματος Σχολής τετραετούς ή 
πενταετούς φοιτήσεως. Τούτο έσήμαινε μέχρι σήμερον σπατάλην χρόνου καί χρημά
των.

Αί έξετάσεις διά τό ’Ακαδημαϊκόν ’Απολυτήριον έγιναν πέρυσι είς τήν 'Ελλάδα 
έπί καθαρώς προσωρινής βάσεως, λόγω τού ότι καθυστέρησεν ή ψήφισις τού σχετικού 
νόμου. Είναι άναγκαϊον αί ’ Εκπαιδευτικά! Άρχαί νά δώσουν συντόμως πλήρεις 
λεπτομέρειας διά τον θεσμόν, τήν Έξεταστέαν "Υλην κλπ., ώστε καί οί γονείς νά 
ένημερωθοΰν καί οί τελειόφοιτοι τών Σχολών Μέσης Παιδείας νά προετοιμασθούν 
άναλόγως.

Πάντως, δεν είναι ορθόν νά ζητοΰμεν διά τούς Κυπρίους μαθητάς προνομιακήν 
μεταχείρησιν είς τό θέμα τής εισαγωγής των είς τάς ' Ελληνικάς ’Ανωτάτας Σχολάς, 
έφ ’ όσον καί ή στάθμη τής Παιδείας μας είναι άρκετά ύψηλή καί δεν έχομεν πλέον τήν 
παλαιάν κατάστασιν τής άποικιοκρατίας, δτε ή Παιδεία εύρίσκετο ύπό διωγμόν.

Είναι γνωστόν έξ ’ άλλου, οτι διά νά είσέλθη κανείς είς οίονδήποτε Πανεπιστή- 
μιον τής Ευρώπης, πρέπει νά παρακαθήση εις έξετάσεις καί πολλάς φοράς νά περιμέ- 
νη έπί 2-3 χρόνια διά νά είσαχθή, ένω οί σκοπεύοντες νά σπουδάσουν είς 'Ελλάδα 
εύρίσκοντο είς προνομιούχον θέσιν.

"Οσον άφορα τήν έξεταστέαν είς τό ’Ακαδημαϊκόν ’Απολυτήριον "Υλην δεν 
νομίζω ότι πρέπει νά άνησυχούμεν άλλά νά άντιμετωπίσωμεν τό θέμα μέ έμπιστοσύ- 
νην. Οί προβαίνοντες είς τάς μεταρρυθμίσεις αύτάς είναι έκπαιδευτικοί μέ πείραν καί 
κατάρτισιν καί νομίζω ότι είναι οί άρμοδιώτεροι νά κρίνουν καί τό έπίπεδον τών 
άποφοίτων Μέσης Παιδείας καί τό έπίπεδον έπί τού όποιου πρέπει νά άποκτηθή τό 
’Ακαδημαϊκόν ’Απολυτήριον.

’Έκκλησις προς τό κοινόν ύπέρ άνεγέρσεως
Αιθούσης Τελετών

Άξιότιμον Κύριον, Κυρίαν, Δεσποινίδαν,
'Η Διεύθυνσις τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων όμοΰ μετά τής Σχολικής 

Εφορείας τών 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, έν τή προσπάθεια μας νά 
έξασφαλίσωμεν τάς δαπάνας διά τήν άνέγερσιν τής Αιθούσης Τελετών τού Διδακτη
ρίου Παλουριωτίσσης ποιούμεθα έκκλησιν προς τάς άποφοίτους τού σχολείου καί 
πρός άπαντας γενικώς τούς έκτιμώντας τό έργον τής Παιδείας καί ένδιαφερομένους 
διά τήν καλυτέραν λειτουργίαν τού σχολείου, ϊνα έκαστος συνεισφέρη κατά δύναμιν 
πρός έπιτέλεσιν τού ιερού αύτοΰ σκοπού.

Πιστεύομεν ότι όλοι θά άνταποκριθώσι πρός τήν έκκλησιν αύτήν, ώστε καί διά 
τού τρόπου αύτοΰ νά συντελέσωσι είς τήν έξυπηρέτησιν τών άναγκών τού σχολείου 
μας, τών όποιων ή πλήρωσις συνεπάγεται καί όμαλωτέραν λειτουργίαν, πράγμα τό 
όποιον θά άποβή πηγή ίκανοποιήσεως καί ώφελείας άμέσως μέν διά τούς έκάστοτε 
τροφίμους τού σχολείου άλλά καί έμμέσως δΓ όλους τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
συνδεδεμένους μέ τό σχολεϊον.

’Απευθυνόμενοι πρός σάς έχομεν τήν έλπίδα ότι τά εύγενή συναισθήματα τού 
δεσμού σας μέ τό σχολεϊον θά έκδηλωθούν καί διά τής συμπαραστάσεώς σας είς τό 
έργον τού σχολείου καί έν τή περιπτώσει ταύτη.

Παρακαλούμεν αί συνεισφοραί νά άποστέλλωνται είς τήν/τόν ύπεύθυνον 
...................  ή νά δίδωνται προσωπικώς είς τον άναλαμβάνοντα νά σάς έπισκεφθή 
πρός τον σκοπόν τούτον συνάδελφον.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
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ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΘΗΛΕΩΝ
Μέχρι σήμερον ύπάρχουν έν Κύπρω 2 τύποι Σχολών Μέσης Παιδείας Θηλέων 

και σποραδικά καί τινες άλλοι. Ιον είναι ό τύπος του κλασσικοί) Γυμνασίου μέ εξαετή 
κύκλον σπουδών καί τό οικονομικόν Γυμνάσιον ή έμπορική Σχολή εις τό όποιον 
δύνανται νά φοιτώσιν μαθήτριαι, αί όποϊαι έχουν συμπληρώσει φοίτησιν μέχρι καί τής 
τρίτης τάξεως του κλασσικού Γυμνασίου.

Τό κλασσικόν Γυμνάσιον παρέχει γενικήν μόρφωσιν, έμπλουτίζει καί συμπλη
ρώνει τήν μόρφωσιν τού δημοτικού σχολείου καί παρέχει ικανότητας καί προσόντα 
εις τάς άποφοίτους του τοιαύτα: ώς ή ύγιής καί όρθή σκέψις, διαλεκτική ίκανότης καί 
πρωτίστως διάπλασις χαρακτήρ’ος καί καλλιέργεια τού έσωτερικού κόσμου. Αί άπό- 
φοιτοι τού κλασσικού Γυμνασίου δύνανται νά έγγραφούν είς Άνωτέρας Σχολάς καί 

Πανεπιστήμια.
Τό Οικονομικόν Σχολεϊον παρέχει είς τάς ύποτρόφους του γνώσεις τοιαύτας, 

ώστε αί άπόφοιτοι νά δύνανται έπιτυχώς νά άναλάβουν έργασίαν ώς ύπάλληλοι 
γραμματείς, δακτυλογράφοι, ύπάλληλοι Τραπεζών ή έμπορικών επιχειρήσεων.

Σήμερον όμως δτε ένας κόσμος άνοίγεται μπροστά μας, ένας κόσμος γεμάτος 
έξαψη, άβεβαιότητα, άλλά καί ύποσχέσεις καί έλπίδας, νομίζομεν, ότι έχομεν καθή
κον νά άσκήσωμεν καί έτοιμάσωμεν τήν νέαν γενεάν δι ’ αύτόν τον νέον κόσμον τής 
άτομικής δυνάμεως, τής ήλεκτρονικής προόδου καί νά τήν άσκήσωμεν καί έτοιμάσω
μεν όχι μόνον είς τάς έπιδεξιότητας διά τών οποίων θά έπιτύχωμεν οικονομικήν 
άνάπτυξιν καί άνεξαρτησίαν, άλλά νά τήν κάμωμεν επίσης ικανήν νά δύναται νά 
προσαρμόζεται, νά δημιουργή ή ιδία καί νά ζή έπαξίως είς τον σύγχρονον κόσμον, 
οπού αί άνθρώπιναι άξίαι άλλάζουν σύμφωνα μέ τήν πολιτικήν φιλοσοφίαν τών Κρα
τών καί όπου ή άλληλοεξαρτησία τών άνθρώπων γίνεται μάλλον καί μάλλον σημαν
τική, λόγω τού άγώνος διά έθνικήν ισορροπίαν καί παγκόσμιον ειρήνην.

"Ενας τρόπος διά νά άνταποκριθώμεν πρός τά άνωτέρω είναι, νομίζομεν, καί ή 
ίδρυσις νέου τύπου σχολής Μέσης Παιδείας, ή όποια νά όνομασθή « ’Επαγγελματική 
Σχολή Μέσης Παιδείας Θηλέων», ή όποια ίσως νά είναι σκόπιμον νά περιλάβη καί τό 

οικονομικόν Γυμνάσιον Θηλέων.
Βάσις τού νέου αύτού σχολείου πρέπει νά είναι ή παροχή άνθρωπιστικής μορφώ- 

σεως καί οί σκοποί του νά καλύπτουν γνώσεις άστικών κανονισμών καί πολιτικής 
άγωγής, νά καλύπτουν άπαιτήσεις είς οικονομικά πεδία καί έμπορικάς καί τεχνικάς 
έπιχειρήσεις, γνώσεις οικιακής οικονομίας καί ύγιεινής κλπ. Ψυχική διάπλασις καί 
σωματική καί καλλιτεχνική άγωγή άπαιραίτητος.

'Ο κύκλος μαθημάτων καί ή φοίτησις είς τό ώς άνω άναφερόμενον σχολεϊον, 
νομίζομεν, ότι μπορεί νά είναι τετραετής ή διετής δηλ. τά τετραετή νά δέχωνται 
άποφοίτους τών δημοτικών σχολείων, ένω τά διετή άποφοίτους τής Β ' τάξεως τών 
κλασσικών Γυμνασίων. Κατά τήν άποψίν μας προτιμητέα τά τετραετή τά δεχόμενα 
δηλ. τάς άποφοίτους τών Δημοτικών σχολείων.

Αί άπόφοιτοι τών Δημοτικών σχολείων αί είσερχόμεναι είς τήν Επαγγελματι
κήν Σχολήν θά πρέπη νά άφιερώσουν ένα μέγα ποσοστόν τής κατά τό πρώτον έτος 
φοιτήσεώς των, σέ έρευνητικήν έργασίαν δηλ. κατά τήν διάρκειαν αύτού τού έτους 
καταλλήλως όδηγούμεναι νά άποκτήσουν σχετικήν πείραν σέ τεχνικά καί έμπορικά 
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θέματα καί ώς άποτέλεσμα, νά οδηγηθούν νά εκλέξουν τό έπάγγελμα, τό όποιον θά 
έπιδιώξουν καί είς τό όποιον θά είδικευθούν κατά τήν διάρκειαν τών ύπολοίπων ετών, 
πού θά φοιτήσουν είς τό επαγγελματικόν σχολεϊον.

"Οταν συμπληρώσουν τό ένα έτος τής προπαιδείας καί τρία άλλα έτη έπαγγελ- 
ματικής καί μορφωτικής έκπαιδεύσεως, θά είναι αί άπόφοιτοι τής Σχολής ίκανώτε- 
ραι, άπό πάσης άπόψεως, άλλων, αί όποϊαι έπέρασαν άπλώς περίοδον μαθητευομέ- 
νων είς άντίστοιχα έπαγγέλματα. Θά προτιμηθούν λοιπόν είς οργανισμούς, επιχειρή
σεις βιομηχανικάς ή ίδιωτικάς έργασίας καί τοιουτοτρόπως θά καταπολεμηθεί ή 
εύρέως παρατηρουμένη τάσις, νά στερούνται αί νεάνιδες τής άνθρωπιστικής περαιτέ
ρω μορφώσεως, τρεπόμεναι άνεξέλεγκτα πρός πρακτικά έπαγγέλματα.

’Ίσως, πρός κατοχύρωσιν τής άπόψεως ταύτης, νά πρέπη — διά καταλλήλως 
ψηφιζομένης νομοθεσίας ή δημοτικών κανονισμών — νά τυγχάνουν προτεραιότητος 
είς κρατικά καί δημόσια ιδρύματα αί κάτοχοι άπολυτηρίων ’Επαγγελματικής Σχο
λής. "Ισως άκόμη νά πρέπη νά έξασκήται έλεγχος έπί τής παροχής άδειών ώρισμένων 
έπαγγελμάτων ύπό ειδικού ίδρυθησομένου οργανισμού.

Είσηγούμεθα όπως ή Επαγγελματική Σχολή Μ. Παιδείας έργάζεται 6 ώρας 
ήμερησίως: έκ τούτων τρεϊς νά άφιερώνωνται είς πρακτικήν έργασίαν καί έξάσκησιν 
έπί τών θεμάτων πού έξέλεξαν αί ύπότροφοι.

Τοιαύτα θέματα δυνατόν νά είναι:
Έμπορική καί Βιομηχανική Τέχνη δηλ. Διαφημίσεις.
’Αρχιτεκτονικόν καί βιομηχανικόν σχέδιον.
Διακοσμήσεις, Σχέδια κοστουμιών καί κοσμημάτων (πρός άνάπτυξιν καί έπί τή 
βάσει τής Κυπριακής λαϊκής τέχνης).
Εργασία έπί μεταλλικών φύλλων (δίσκοι, κύπελλα κλπ.).
Επιδιορθώσεις ραδιοφώνων καί συσκευών τηλεοράσεως.
Φωτογραφική Τέχνη.
Οικιακή Οικονομία
Οίκοκυρικά
Γνώσεις Υγιεινής καί νοσοκομειακή περιποίησις
Περιποίησις βρεφών (πρός έξάσκησιν έπαγγέλματος)
Διακόσμησις σπιτιού
Κατασκευή άπλών έπίπλων καί ψιλικών
Ραπτική τέχνη καί Μαγειρική
Έμπόριον
Λογισταί
Γ ραμματεϊς
Βοηθοί γραφείων ιατρών καί οδοντιάτρων
Στενογράφοι, Δακτυλογράφοι

Έπί πλέον κομμώτριαι, μανικιουρίστρες, είδίκευσις διά περιποίησιν έπιδερμί- 
δος καί άρωματολογία.

Τό ύπόλοιπον τής ήμέρας διά τήν διδασκαλίαν τών Νέων Ελληνικών, ξένων 
γλωσσών, κοινωνικών Επιστημών, Σωματικής ’Αγωγής, Μουσικής, Μαθηματι
κών, Φυσικών, καί γενικώς μαθημάτων σχετιζομένων πρός τό προτιμηθέν έπάγγελμα.

(Καλλιόπη Καραγεώργη)
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Μέχρι σήμερον ύπάρχουν έν Κύπρω 2 τύποι Σχολών Μέσης Παιδείας Θηλέων 

καί σποραδικά καί τινες άλλοι. Ιον είναι ό τύπος του κλασσικοί) Γυμνασίου μέ εξαετή 
κύκλον σπουδών καί τό οικονομικόν Γυμνάσιον ή έμπορική Σχολή εις τό όποιον 
δύνανται νά φοιτώσιν μαθήτριαι, αί όποϊαι έχουν συμπληρώσει φοίτησιν μέχρι καί τής 
τρίτης τάξεως του κλασσικού Γυμνασίου.

Τό κλασσικόν Γυμνάσιον παρέχει γενικήν μόρφωσιν, έμπλουτίζει καί συμπλη
ρώνει τήν μόρφωσιν τού δημοτικού σχολείου καί παρέχει ικανότητας καί προσόντα 
εις τάς άποφοίτους του τοιαύτα: ώς ή ύγιής καί όρθή σκέψις, διαλεκτική ίκανότης καί 
πρωτίστως διάπλασις χαρακτήρας καί καλλιέργεια τού έσωτερικού κόσμου. Αί άπό- 
φοιτοι τού κλασσικού Γυμνασίου δύνανται νά έγγραφούν είς Άνωτέρας Σχολάς καί 

Πανεπιστήμια.
Τό Οικονομικόν Σχολεϊον παρέχει είς τάς ύποτρόφους του γνώσεις τοιαύτας, 

ώστε αί άπόφοιτοι νά δύνανται έπιτυχώς νά άναλάβουν έργασίαν ώς ύπάλληλοι 
γραμματείς, δακτυλογράφοι, ύπάλληλοι Τραπεζών ή έμπορικών έπιχειρήσεων.

Σήμερον όμως δτε ένας κόσμος άνοίγεται μπροστά μας, ένας κόσμος γεμάτος 
έξαψη, άβεβαιότητα, άλλά καί ύποσχέσεις καί έλπίδας, νομίζομεν, οτι έχομεν καθή
κον νά άσκήσωμεν καί έτοιμάσωμεν τήν νέαν γενεάν δι ’ αύτόν τον νέον κόσμον τής 
άτομικής δυνάμεως, τής ήλεκτρονικής προόδου καί νά τήν άσκήσωμεν καί έτοιμάσω
μεν οχι μόνον είς τάς έπιδεξιότητας διά τών οποίων θά έπιτύχωμεν οικονομικήν 
άνάπτυξιν καί άνεξαρτησίαν, άλλά νά τήν κάμωμεν έπίσης ικανήν νά δύναται νά 
προσαρμόζεται, νά δημιουργή ή ιδία καί νά ζή έπαξίως είς τόν σύγχρονον κόσμον, 
οπού αί άνθρώπιναι άξίαι άλλάζουν σύμφωνα μέ τήν πολιτικήν φιλοσοφίαν τών Κρα
τών καί οπού ή άλληλοεξαρτησία τών άνθρώπων γίνεται μάλλον καί μάλλον σημαν
τική, λόγω τού άγώνος διά έθνικήν ισορροπίαν καί παγκόσμιον ειρήνην.

"Ενας τρόπος διά νά άνταποκριθώμεν προς τά άνωτέρω είναι, νομίζομεν, καί ή 
ΐδρυσις νέου τύπου σχολής Μέσης Παιδείας, ή όποια νά όνομασθή « ’Επαγγελματική 
Σχολή Μέσης Παιδείας Θηλέων», ή όποια ίσως νά είναι σκόπιμον νά περιλάβη καί τό 

οικονομικόν Γυμνάσιον Θηλέων.
Βάσις τού νέου αύτού σχολείου πρέπει νά είναι ή παροχή άνθρωπιστικής μορφώ- 

σεως καί οί σκοποί του νά καλύπτουν γνώσεις άστικών κανονισμών καί πολιτικής 
άγωγής, νά καλύπτουν άπαιτήσεις είς οικονομικά πεδία καί έμπορικάς καί τεχνικάς 
έπιχειρήσεις, γνώσεις οικιακής οικονομίας καί ύγιεινής κλπ. Ψυχική διάπλασις καί 
σωματική καί καλλιτεχνική άγωγή άπαιραίτητος.

'Ο κύκλος μαθημάτων καί ή φοίτησις είς τό ώς άνω άναφερόμενον σχολεϊον, 
νομίζομεν, οτι μπορεί νά είναι τετραετής ή διετής δηλ. τά τετραετή νά δέχωνται 
άποφοίτους τών δημοτικών σχολείων, ένω τά διετή άποφοίτους τής Β ' τάξεως τών 
κλασσικών Γυμνασίων. Κατά τήν άποψίν μας προτιμητέα τά τετραετή τά δεχόμενα 
δηλ. τάς άποφοίτους τών Δημοτικών σχολείων.

Αί άπόφοιτοι τών Δημοτικών σχολείων αί είσερχόμεναι είς τήν Επαγγελματι
κήν Σχολήν θά πρέπη νά άφιερώσουν ένα μέγα ποσοστόν τής κατά τό πρώτον έτος 
φοιτήσεώς των, σέ έρευνητικήν έργασίαν δηλ. κατά τήν διάρκειαν αύτού τού έτους 
καταλλήλως όδηγούμεναι νά άποκτήσουν σχετικήν πείραν σέ τεχνικά καί έμπορικά 

θέματα καί ώς άποτέλεσμα, νά οδηγηθούν νά έκλέξουν τό έπάγγελμα, τό όποιον θά 
έπιδιώξουν καί είς τό όποιον θά είδικευθούν κατά τήν διάρκειαν τών ύπολοίπων έτών, 
πού θά φοιτήσουν είς τό έπαγγελματικόν σχολεϊον.

"Οταν συμπληρώσουν τό ένα έτος τής προπαιδείας καί τρία άλλα έτη έπαγγελ- 
ματικής καί μορφωτικής έκπαιδεύσεως, θά είναι αί άπόφοιτοι τής Σχολής ίκανώτε- 
ραι, άπό πάσης άπόψεως, άλλων, αί όποϊαι έπέρασαν άπλώς περίοδον μαθητευομέ- 
νων είς άντίστοιχα έπαγγέλματα. Θά προτιμηθούν λοιπόν είς οργανισμούς, έπιχειρή- 
σεις βιομηχανικάς ή ίδιωτικάς έργασίας καί τοιουτοτρόπως θά καταπολεμηθεί ή 
εύρέως παρατηρουμένη τάσις, νά στερούνται αί νεάνιδες τής άνθρωπιστικής περαιτέ
ρω μορφώσεως, τρεπόμεναι άνεξέλεγκτα προς πρακτικά έπαγγέλματα.

"Ισως, προς κατοχύρωσιν τής άπόψεως ταύτης, νά πρέπη — διά καταλλήλως 
ψηφιζομένης νομοθεσίας ή δημοτικών κανονισμών — νά τυγχάνουν προτεραιότητος 
είς κρατικά καί δημόσια ιδρύματα αί κάτοχοι άπολυτηρίων ’Επαγγελματικής Σχο
λής. "Ισως άκόμη νά πρέπη νά έξασκήται έλεγχος έπί τής παροχής άδειών ώρισμένων 
έπαγγελμάτων ύπό ειδικού ίδρυθησομένου οργανισμού.

Είσηγούμεθα όπως ή Επαγγελματική Σχολή Μ. Παιδείας έργάζεται 6 ώρας 
ήμερησίως: έκ τούτων τρεις νά άφιερώνωνται είς πρακτικήν έργασίαν καί έξάσκησιν 
έπί τών θεμάτων πού έξέλεξαν αί ύπότροφοι.

Τοιαύτα θέματα δυνατόν νά είναι:
Έμπορική καί Βιομηχανική Τέχνη δηλ. Διαφημίσεις.
’Αρχιτεκτονικόν καί βιομηχανικόν σχέδιον.
Διακοσμήσεις, Σχέδιςκ κοστουμιών καί κοσμημάτων (προς άνάπτυξιν καί έπί τή 
βάσει τής Κυπριακής λαϊκής τέχνης).
Εργασία έπί μεταλλικών φύλλων (δίσκοι, κύπελλα κλπ.).
Επιδιορθώσεις ραδιοφώνων καί συσκευών τηλεοράσεως.
Φωτογραφική Τέχνη.
Οικιακή Οικονομία
Οίκοκυρικά
Γνώσεις 'Υγιεινής καί νοσοκομειακή περιποίησις
Περιποίησις βρεφών (πρός έξάσκησιν έπαγγέλματος)
Διακόσμησις σπιτιού
Κατασκευή άπλών έπίπλων καί ψιλικών
Ραπτική τέχνη καί Μαγειρική
Έμπόριον
Λογισταί
Γ ραμματεϊς
Βοηθοί γραφείων ιατρών καί οδοντιάτρων
Στενογράφοι, Δακτυλογράφοι

Έπί πλέον κομμώτριαι, μανικιουρίστρες, είδίκευσις διά περιποίησιν έπιδερμί- 
δος καί άρωματολογία.

Τό ύπόλοιπον τής ήμέρας διά τήν διδασκαλίαν τών Νέων Ελληνικών, ξένων 
γλωσσών, κοινωνικών Επιστημών, Σωματικής ’Αγωγής, Μουσικής, Μαθηματι
κών, Φυσικών, καί γενικώς μαθημάτων σχετιζομένων πρός τό προτιμηθέν έπάγγελμα.

(Καλλιόπη Καραγεώργη)
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ KAI ΕΥΧΑΙ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

’Αγαπητή κ. Καραγιώργη,
Μετά λύπης άνεγνώσαμεν τό άπό 28/6/67 ύμέτερον έγγραφον δΓ ού πληρο

φορείτε ότι δεν δύνασθε να άποδεχθήτε τήν προσφερθεΐσαν ύμϊν παράτασιν διο
ρισμού μέχρι 31/8/1968.

Έπιτρέψατέ μας, έπί τή αποχωρήσει σας, να έκφράσωμεν προς ύμάς θερμοτά- 
τας εύχαριστίας καί συγχαρητήρια διά τήν έξαίρετον προσφοράν σας εις τα σχο
λεία Λευκωσίας καί τήν καθόλου 'Ελληνικήν Παιδείαν τής Νήσου κατά τήν 
μακράν καί εύορκον έκπαιδευτικήν υπηρεσίαν σας.

Βεβαιωθήτε, ότι καταλείπετε λίαν σεβαστήν παράδοσιν ήτις διαρκώς θά ζή 
εις τάς ψυχάς των πολυπληθών μαθητριών καί μαθητών σας — ό γραφών είναι εις 
τών εύγνωμονούντων ύμάς παλαιών μαθητών σας — καί ότι τό πολύτιμον έργον τό 
όποιον ιδιαιτέρως έδημιουργήσατε ώς Διευθύντρια τού Γυμνασίου Θηλέων Πα- 
λουριωτίσσης, καί τό όποιον θά παραμείνη άρρήκτως συνδεδεμένον με τό όνομά 
σας, θά έμπνέη πάντοτε τούς μεταγενεστέρους.

Με τάς πλέον έγκαρδίους εύχάς διά τήν προσωπικήν εύτυχίαν σας, καί

Είλικρινώς 'Υμέτερος
ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑΣ, 

Τμηματάρχης Άνωτέρας 
καί Μέσης Έκπαιδεύσεως.

' Η κ. Καραγιώργη ύπήρξε πράγματι μία έξαίρετη καθηγήτρια καί ίκανωτάτη 
Διευθύντρια, ή όποια ύπό λίαν δύσκολους συνθήκας άνήγαγε τό νεοϊδρυθέν Παγκ. 
Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης, τό όποιον διευθύνει άπό τού 1961, εις σχο- 
λεϊον περιωπής.
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CERTIFICATE

We hereby certify that Mrs KALLIOPI KARAGEORGI, who has been a 
teacher of Mathematics in the Pancyprian Gymnasium, Nicosia, Cyprus, the Island’s 
Senior Secondary education school, for many years, is a person of sound social 

principles and integrity of character.
Mrs KARAGEORGI is taking one year’s educational leave in the United States 

where she intends to follow the latest educational methods. She deserves every 
assistance in her endeavour to improve her knowledge and, hence, be of benefit to 
the education of her country.

In the Archbishopric of Cyprus
4th July, 1959

(ARCHBISHOP MAKARIOS)

Άξιότιμον Κυρίαν 
Καλλιόπην Καραγεώργη, 
Λευκωσίαν.

’Αξιότιμος Κυρία,
Ή ’Εφορεία των 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας έπιθυμεϊ να εύ- 

χαριστήση ύμας διά τήν μακροτάτην καί γόνιμον υπηρεσίαν σας εις τα σχολεία 
τής Λευκωσίας, ώς καθηγήτρια κατ’ άρχάς καί ακολούθως ώς διευθύντρια. Ούδέ- 
ποτε θά λησμονηθεί ή αγάπη καί ή κατανόησις τήν όποιαν πάντοτε έπεδείξατε 
προς τάς μαθήτριας σας.

' Η άποχώρησις υμών έκ τής έκπαιδεύσεως αφήνει δυσαναπλήρωτον κενόν, ή 
δε απώλεια τής Παιδείας έκ τής άποχωρήσεως σας είναι μεγίστη. Έδιδάξατε 
εύσυνειδησίαν καί ένεφυσήσατε αρετήν εις χιλιάδας νεανίδων καί ήναλώσατε τήν 
ζωήν σας διά τό καλόν του Κυπριακού 'Ελληνισμού.

'Η ’Εφορεία τών 'Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας εύχεται πρός 
ύμας μακρότατον τόν βίον, ύγείαν καί εύτυχίαν.

TO WHOM IT MAY CONCERN

The bearer, Mrs. KALLIOPI KARAGEORGI, of Nicosia, Cyprus, is a teacher 
of Mathematics at the Island’s leading Greek School, the Pancyprian Cymnasium of 

Nicosia.
She has 25 years continuous service in the School, and is taking one year’s 

educational leave in the United States where she intends to follow the latest 

educational methods.
Mrs. KARAGEORGI is a proficient and consientious teacher with valuable 

contribution in the Cyprus cultural movement of the Board of the Greek Cultural 
Society (EPOC) for twelve successive years now, and I have no difficulty at all to 
recommend her as a woman of outstanding abilities and deserving all facility in her 
endeavour to improve her knowledge for her own benefit and the benefit of her 

country.

(Dr. C. SPYRIDAKIS), 
Chairman of the Greek Board of Education.

Nicosia, Cyprus
4th July 1959.

' Ο Πρόεδρος 
τής Σχολικής ’Εφορείας

(Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

Μετ’ έξαιρέτου τιμής

' Ο Γραμματεύς 
τής Σχολικής ’Εφορείας

(ΧΡ. ΠΙΠΗΣ)
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΟΓΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

Τό Συμβούλιον Γονέων καί ό Σύνδεσμος Μητέρων του Παγκυπρίου Γυμνασί
ου Θηλέων Παλουριωτίσσης, συνελθόντα εις κοινήν συνεδρίαν, επί τή αφυπηρε
τήσει τής έλλ. Διευθυντρίας Κας Κ. Καραγιώργη, όμοφώνως καί έκθύμως ψηφί

ζουν:

1. ’Εκφράζουν τήν άπειρον έκτίμησιν καί εύγνωμοσύνην απάντων των Γονέων 
προς τήν άφυπηρετούσαν έλλ. Διευθύντριαν διά τόν άριστον τρόπον με τον 
όποιον διηύθυνε τό Γυμνάσιον Παλουριωτίσσης, ώς έπίσης καί διά τό άδιά- 
λειπτον καί θερμόν ένδιαφέρον τό όποιον έπεδείκνυε διά τήν πλήρη μόρφω- 
σιν, τήν ήθικήν διάπλασιν καί τήν έν γένει άρτίαν αγωγήν των τέκνων των.

2. ’ Εκφράζουν τήν βαθεΐαν εύγνωμοσύνην τού Συμβουλίου Γονέων καί τού Συν
δέσμου Μητέρων διά τό υψηλόν φρόνημα κατανοήσεως καί συνεργασίας, τό 
όποιον έπεδείκνυε προς αύτά, πράγμα τό όποιον συνετέλεσε μεγάλως εις τήν 

εύόδωσιν τού έργου των.
3. Εύχονται προς τήν άπερχομένην έλλ. Διευθύντριαν, όπως έν ύγεία καί εύτυ- 

χία, συνέχιση τήν πνευματικήν προσφοράν της, έπ’ άγαθω τής πνευματικής 

καλλιέργειας των μελλουσών γενεών.

Έν Παλουριωτίσση τή 9η ’Ιουλίου 1967

Διά τόν Σύνδεσμον Μητέρων 
’Άννα ' Ιερωνυμίδου

Διά τό Συμβούλιον Γονέων 
Γ. ’Ολύμπιος

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

«Μέ τό μεγαλύτερο θαυμασμό καί συγκίνηση γιά τό ύπέροχο έργο τού 'ιδρύμα
τος».

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Πρύτανις ’Εθνικού Πανεπιστημίου ’Αθηνών

14.4.1962

«Είθε ό μεγάλος μας Θεός νά χαρίζη ύγείαν εις τήν Διεύθυνσιν καί τό προσωπικόν 
τού Παγκυπρίου Γυμνασίου διά τήν συνέχισιν τοΰ ύπέροχου καί άξιου παντός 
θαυμασμού έθνικοϋ έργου».

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ 
Γενικός Γραμματεύς Πανεπιστημίου ’Αθηνών 

14.4.1962

«’Αποκομίζω τάς καλυτέρας έντυπώσεις από τό θαυμάσιο καθ’ όλα έκπαιδευτικόν 
τούτο ίδρυμα καί συγχαίρω θερμώς ολόκληρον τό διδακτικόν προσωπικόν.

ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ
Πρέσβυς τής 'Ελλάδος

20.4.1962

«Συγχαρητήρια διά τό σχολικόν αύτό άνάκτορον καί εύρυθμον λειτουργίαν του».

Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Ρόδου

«Καταθέτουμε φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης στό άξιο έκπαιδευτικό ίδρυμα τής 
Κύπρου γιά τό ώς τώρα λαμπρόν έργον του».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Πρύτανις Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«... Άκατάπαυστα μέ πίστιν ιεραποστολικήν καί έργασίαν πέραν τοΰ καθήκοντος 
ή άξιότιμος Διευθύντρια Κυρία Καλλιόπη Καραγεώργη καί καθηγηταί καί καθη- 
γήτριαι τού τιμώντος τήν Κύπρον καί τήν Ελλάδα υπέροχου έκπαιδευτηρίου 
έπαληθεύουν πλήρως ότι τό έργον τοΰ διδασκάλου δέν είναι έπάγγελμα άλλά 
ύψιστο λειτούργημα έθνικόν. Εις τόν ναόν τοΰτο τής Παιδείας δημιουργοΰνται 
άνθρωποι. Διδάσκονται ψυχαί έλληνίδων καί ταυτοχρόνως μεθοδικώς καί άποδο- 
τικώτατα ασκείται τό έργον τής καθ’ αύτό Παιδείας.

Άξιοι έθνικής εύγνωμοσύνης οί λειτουργοί Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων 
Παλουριωτίσσης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
Δ. Πολιτικών & Οικονομικών ’Επιστημών Πανεπ. ’Αθηνών

4.5.1963
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«... Σήμερα στήν έπίσκεψή μου στο Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριω- 
τίσσης έμεινα έκστατικός έμπρός στό διδακτήριο πού έπιβάλλεται. Είμαι βέβαιος 
ότι μέσα στο διδακτήριο αύτό οί διδάσκοντες αντλούν τήν δύναμη για τήν ιερά 
αποστολή. "Αν πάρω ώς παράδειγμά τήν κυρίαν Διευθύντριαν Καν Καραγεώργη 
νομίζω ότι τό παιδαγωγικό της ήθος καί ή επιστημονική της έφεσις θά άκτινοβο- 

λή σ’ όλους τούς διδάσκοντας».
Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

’Επίτιμον μέλος του ’Ανωτ. Έκπαιδευτ. Συμβουλίου τής 'Ελλάδος 
Πρόεδρος τής Έλλην. Μαθηματικής Εταιρείας

29.8.1963.

«Τό θαυμάσιον διδακτήριον, ό έθνικός παλμός διδασκόντων καί διδασκομένων 
καί έν γένει, ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα δημιουργούν ψυχικήν κατάστασιν άκρως 
συγκινητικήν. Είμαι εύγνώμων εις τήν Κυρίαν Γυμνασιάρχην διά τήν εύκαιρίαν, 
τήν όποιαν μού παρέσχε με τήν πρόσκλησίν της».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

«Θά διατηρήσω τάς καλλιτέρας αναμνήσεις άπό τό θαυμάσιον αύτό πνευματικόν 
καί έθνικόν οχυρόν. Εύχομαι έκ βάθους καρδίας δικαίωσιν τού έθνικού άγώνος 
καί εύτυχίαν εις τήν έρίτιμον Κυρίαν Διευθύντριαν».

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΑΚΟΣ 
’Επιτετραμμένος τής Ελλάδος 

3.12.1964

«Εις τάς πολλάς συγκινήσεις πού μάς έδοσαν τά όσα είδαμε εις τήν ώραίαν καί 
ήρωϊκήν Κύπρον, προσετέθη καί ή συγκίνησις καί ή χαρά ή μεγάλη, άπό τήν 
έπίσκεψιν μας εις τό Παγκύπριον Γυμνάσιον. ’Εδώ είς μίαν άτμόσφαιραν πολεμι
κήν αί μαθήτριαι ύπό μίαν έμπνευσμένην διεύθυνσιν με άφοσίωσιν έκτελούν τό 
καθήκον των. 'Η όλη έμφάνισις τού Σχολείου είναι άψογος. Τάξις, εύπρέπεια, 
πολιτισμός καί θερμή ατμόσφαιρα είναι τά στοιχεία πού συνθέτουν ένα τέλειον 
σύνολον θαυμάζω αύτό τό συγκρότημα καί ώς "Ελλην θά είμαι υπερήφανος».
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