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'Απλή εξήγηση

Σειρά «Ελληνισμός τής Κύπρου» 
(Κληροδότημα τοϋ Μιχ. Κυθραίωτη)

Τήν έκδοση αυτή χορηγούν:
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.
Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου 
Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου 
Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου 
Τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος»

Ιη Μ4ΡΜ ΐωΦΝνϊ

Είναι μιά μεγάλη χαρά, μέ πολλές καί ποικίλες διαστάσεις, νά μελετάς ένα αρχείο καί 
νά τό κατατάσσεις σε ομάδες γιά γνωριμία καί έκτίμηση. Όμολογοϋμε πώς, ανεξάρτητα 
άπό τήν οικογενειακή μας υποχρέωση, πολλή χαρά καί τιμή άποκομίσαμε κατά τήν ερευνά 
μας ένός μέρους τοΰ άρχείου τής άείμνηστης θείας καί πνευματικής μητέρας μας Μαρίας Π. 
Ίωάννου, (οικογενειακό όνομα Άνδρέου). Σημειώνουμε «ένός μέρους τοΰ άρχείου», όσο 
μπορέσαμε κατά καιρούς καί ύπό διάφορες περιστάσεις νά μεταφέρουμε στή Λευκωσία, 
προτού ή Τουρκική εισβολή καταλάβει τήν οικογενειακή κατοικία καί τό μέγαρο τοΰ 
«Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου».

Τό άρχεϊο περιλάμβανε καί άλληλογραφία τοΰ συζύγου τής Μαρίας, τοΰ άείμνηστου 
Παναγιώτη Ίωάννου, σχετικά βιβλία δωρεών καί άλλα σχετικά μέ τήν κίνηση τοΰ Λυκείου 
Έλληνίδων Άμμοχώστου. Επίσης βιβλιοθήκες κοσμούσαν τήν κατοικία- ιδιαίτερα τονίζε
ται ή μικρή βιβλιοθήκη μέ θησαυρό παιδικών θεατρικών έργων σέ βιβλία καί χειρόγραφα.

Άπό τό διασωθέν αύτό μέρος τοϋ άρχείου έπιλέξαμε ο,τι έχει εύρύτερη σημασία ή πα
ρουσιάζει τήν προσωπικότητα τής πνευματικής αύτής δέσποινας τής Άμμοχώστου, παρα
σιωπήσαμε τις δωρεές σέ πρόσωπα γιά εύνόητους λόγους καί τό κατατάξαμε στις πιό κάτω 
ενότητες:

α) Γενικά γιά τή Μαρία Π. Ίωάννου (τό γένος Ά νδρέου).
β) 'Ομιλίες της δημοσιευμένες ή άπό χειρόγραφά της.
γ) 'Επιστολές της (χειρόγραφα άντίγραφα).
δ) Επιστολές πρός αυτήν.
ε) Γιά τό θάνατο καί τήν κηδεία τής Μ. Π. Ίωάννου.

στ) Ποιήματα γιά τήν Μαρία Π. Ίωάννου.
ζ) Θέατρο.
η) Διάφορα.

Τα σχόλια και ή κρίση άνήκουν στόν άναγνώστη.

Το φωτογραφικό ύλικό είναι διάσπαρτο μέσα στις σελίδες.

GiteXI^ON TtRhHPIOM ÊKTihHCôWi^

’ IwoÎwhû.A. UJI
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Μαρία Π. Ίωάννου

Α' 
Γενικά

Μαρία Π. Ίωάννου

1895
1915 
1915-1916

Γεννήθηκε στήν ’Αμμόχωστο.
Τελείωσε τό Παγκύπριο Διδασκαλείο.
Έφοίτησε στή Σχολή Καλογραιών «"Αγιος ’Ιωσήφ» (Λευκωσίας), όπου καί 
δίδασκε Ελληνικά.

1916-1929 
1924-1939 
1925-1944
1927
1930

Δίδασκε στό ’Ανώτερο Παρθεναγωγεΐον Άμμοχώστου.
Γραμματέας τοϋ «Φιλοπτώχου Συλλόγου Άμμοχώστου».
Γραμματέας τοΰ «Νηπιοκομικοΰ Σταθμού» Άμμοχώστου.
Ερμήνευσε τό ρόλο τής Αντιγόνης στό όμώνυμο έργο τοϋ Σοφοκλή.
"Ιδρυσε τό «Αύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου» καί τό ’Ωδείο τοϋ Λυκείου 
(πού ήταν τό πρώτο στήν Αμμόχωστο) καί τό Κυριάκό Σχολείο.

1930-1969
1931

Πρόεδρος τοϋ «Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου».
Δίδαξε τήν πρώτη τραγωδία της τήν «’Ιφιγένεια έν Ταύροις» τοϋ Ευριπίδη, 
όπου καί πρωταγωνίστησε.

1932
1932
1962

"Ιδρυσε τό ελεύθερο (μή σχολικό) Παιδικό Θεάτρο (τό πρώτο στήν Κύπρο).
"Ιδρυσε τήν «Παιδικήν Εξοχήν Άμμοχώστου».
Ό Ροταριανός Όμιλος Άμμοχώστου τή δεξιώθηκε καί τής ένεχείρισε 
αμφορέα όπου ή γραφή: «τήν πλεΐστα τάς Μούσας θεραπεύσασαν».

1966 To Inner Wheel (κυριών) Άμμοχώστου τή δεξιώθηκε καί τής ένεχείρισε κύ- 
πελλον «τιμής ένεκεν».

1966 Ό Σύλλογος Καθηγητών τού Γυμνασίου Θηλέων Άμμοχώστου καί ό Σύνδε
σμος Γονέων τοϋ ίδιου σχολείου τήν δεξιώθηκαν καί τής ένεχείρισαν «τιμής 
ένεκεν καί ευγνωμοσύνης» αναμνηστικήν πλάκα, πού παριστάνει βιβλίο 
ανοικτό.

1967 Παραχώρησε τό Μέγαρο τοϋ «Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου» στό σω
ματείο.

1968 Ή «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» τήν άνακήρυξε 
έπίτιμο μέλος της γιά τή συμβολή της στήν πνευματική καί καλλιτεχνική κί
νηση τού τόπου.

1969 Ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς τήν τίμησε μέ τόν Χρυσοΰν Σταυρό τοΰ Βασιλικού 
Τάγματος τής Εύποιΐας.

1969 Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Άμμοχώστου τήν τίμησε μέ τό μετάλλιον τής πό
λεως γιά τήν καλλιτεχνική, πνευματική κλπ. δράση της στήν πόλη.

1970 Άπεβίωσε.
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ΟΜΙΛΙΑΙ 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερον ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14 ’Ιανουάριου 1950 καί ώραν 4.30' μ.μ. είς τό Κινη- 
ματοθέατρον «ΗΡΑΙΟΝ» θά γίνουν αί τελευταΐαι Όμιλίαι έπί τοϋ αυριανού 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ υπέρ τής ΕΝ ΩΣ ΕΩΣ.

Όμιληταί θά είναι:

Ό ίερολ. κ. Ιάκωβος Παύλου 
Ήκ. Μαρία Π. Ίωάννου 

Ό κ. Πολύβιος Παπαδοπούλας 
καί ό κ. Νικόλαος 'Αντωνίου.

Αί όμιλίαι θά μεταδίδωνται διά μεγαφώνων.

Είσοδος Ελεύθερα

Έκ τής ’Επαρχιακής Επιτροπείας 
Έπί τοϋ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.

Μαρία καί Παναγιώτης Ίωάννου

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ
Τό Λύκειο Έλληνίδων τής Άμμοχώστου 

Κύπρου καί ή μεγάλη δράσις του

Τό πολυσχιδές έργον του - μιας τριακονταετίας 
Ή ίδρύτρια καί Διευθύντριά του

Ιέρεια τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης, μέ πλουσιώτατη έθνική, καλλιτεχνική καί 
ανθρωπιστική δράση, έμφορούμενη άπό υψηλά ιδεώδη καί θερμό πατριωτισμό, ή Μαρία 
Ίωάννου έχει ιδρύσει πριν άπό τριάντα χρόνια, μέ τήν ένθάρρυνση τοϋ άειμνήστου συζύγου 
της, τό Λύκειον τών Έλληνίδων τής Άμμοχώστου στήν ήρωϊκή μας Κύπρο, άφιερώνοντας 
τή ζωή της, τό καλλιεργημένο πνεύμα της καί όλη τή ζωντάνια τής ψυχής της στό ιεραπο
στολικό της έργο, πού άποτελεΐ ένα ξεχωριστό σταθμό έλληνικοϋ πολιτισμού στήν Κύπρο, 
καί τιμά όχι μόνο τις Έλληνίδες της, άλλά καί γυναίκες τής Ελλάδος.

Έπειτ’ άπό δεκατρία χρόνια διδασκαλίας στό άνώτερο Παρθεναγωγείο τής Άμμοχώ- 
στου, όπου διέπρεψε καί τιμήθηκε μέ Ιδιαίτερο βραβείο, καί μετά τόν γάμο της, ή Μ. 
Ίωάννου έπιστράτευσε όλες τις πνευματικές καί ψυχικές της ικανότητες γιά νά σχηματίση 
τόν πρώτο πυρήνα τοϋ τολμηρού, γιά τήν έποχή έκείνη, Σωματείου της, σέ μία μικρή πόλη 7- 
8 χιλιάδων κατοίκων. Καί όπως ή μεγάλη μας Καλλιρόη Παρρέν, ίδρυσε τό Λύκειο τών 
Έλληνίδων, τό υπέροχο αυτό θησαυροφυλάκιο τών έθνικών μας παραδόσεων, έτσι καί ή 
Μαρία Ίωάννου, μιά δεύτερη - μπορούμε νά πούμε - Παρρέν τής Κύπρου, κατώρθωσε καί 
αύτή νά έπιβάλη τόν υψηλό κοινωνικό καί έθνικό σκοπό τού έργου της μέ τή συνεργασία 
έκλεκτών καί φωτισμένων κυριών καί κοριτσιών τής πατρίδας της, γιά τήν άνύψωση τοϋ 
πνευματικού καί ήθικού έπιπέδου τής Κυπριακής νεολαίας. Σκοπός καί πρόγραμμα τών 
διαφόρων τμημάτων τοΰ Λυκείου της είναι ή διατήρηση καί ή διδασκαλία τών έθνικών μας 
χορών, τών δημοτικών μας τραγουδιών, τών λαϊκών φορεσιών, τών έλληνικών ηθών καί 
έθίμων. Ή διδασκαλία τής μουσικής - βιολί, πιάνο, τραγούδι, παιδική χορωδία - άπό διακε
κριμένους καθηγητές, όπως καί ή άπαγγελία τών νεοελλήνων ποιητών, κατέχουν Ιδιαίτερη 
θέση στό πρόγραμμα τών έργασιών τοΰ Λυκείου Άμμοχώστου.

Σημαντική είναι καί ή διδασκαλία τού παιδικού θεάτρου πού γίνεται άπό τήν ίδια τήν 
ίδρύτρια πάνω σέ παιδικά θέατρα τής Αντιγόνης Μεταξά καί άλλων. Αυτές οί παραστάσεις 
έχουν περάσει τόν άριθμό τών σαράντα. Τό σπουδαιότερο είναι πώς ή Μ. Ίωάννου διδάσκει 
δραματική καί άρχαϊες τραγωδίες πού έπαίχθηκαν στό Στάδιο καί στό θέατρο ’Ολύμπια τής 
Κύπρου, όπως ή ’Ιφιγένεια έν Ταύροις τού Ευριπίδη, μέ πρωταγωνίστρια τήν ίδια, ή 
Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέους, ή Εκάβη κ.ά. Ακόμη έδίδαξε τόν «Όρκο τοϋ Πεθαμένου» τοΰ 
Παπαντωνίου, τή «Στέλλα Βιολάντη» τοϋ Ξενόπουλου, τήν «Τρισεύγενη» τοϋ Παλαμά κ.ά. 
Ή άναπαράσταση τοΰ Κυπριακοϋ Γάμου μέ όλο τό τοπικό του χρώμα, πού ή Ίωάννου 
όνειροπολεΐ νά τόν παρουσιάση κάποια μέρα στό Αθηναϊκό Στάδιο, είναι άπό τά 
ώραιότερα καί γραφικώτερα, έπιτεύγματα τοϋ Λυκείου Έλληνίδων τής Άμμοχώστου. Μά

Κληθεϊσα άπό τό Λύκειο τών Έλληνίδων όπως «τιμής ενεκεν» παρευρεθή στις έορτές τής πεντηκονταετηρίδος 
άπό τής ιδρύσεώς του, ήρθε άπό τήν Κύπρο μία έξέχουσα Έλληνίδα τής Μεγαλονήσου, ή Κα Μαρία Π. Ίωάννου, 
τό γένος Άνδρέου, ίδρύτρια καί πρόεδρος τού Λυκείου τών Έλληνίδων Άμμοχώστου. 
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καί πόσα ακόμη ν’ αναφέρουμε στό σύντομο τούτο σημείωμα, άπό τήν πολύμορφη δράση 
αυτού τού Ιδρύματος; Τις μουσικο-φιλολογικές του συγκεντρώσεις, τις διαφωτιστικές του 
διαλέξεις άπό διαλεχτούς εντόπιους καί ξένους ομιλητές ή τή μορφωτική του έπίδοση στις 
άγράμματες μητέρες τού λαού, ή τήν φιλανθρωπική του δράση πρός όφελος τής φτωχολο
γιάς στις μεγάλες χριστιανικές έορτές, ή στις έκτακτες μεγάλες έθνικές στιγμές πού δονεΐται 
ώς τά κατάβαθά της κάθε κυπριακή ψυχή καί όπου τό Λύκειο Έλληνίδων τής Άμμοχώστου 
δίνει πάντα τό παρόν μέ τήν ειρηνική σημαία τής πνευματικής, τής ήθικής καί τής Κύπρου 
καί ή τιμητική άναγνώριση τής άνθρωπιστικής του άνωτερότητας, τής άγάπης καί τής 
άλληλεγγύης;

Αξίζει κάθε τιμή καί έθνική ευγνωμοσύνη στό πολυσέβαστο αύτό γυναικείο ίδρυμα τής 
Κύπρου καί ή τιμητική άναγνώριση τής Ακαδημίας Αθηνών στήν υπεράξια κ’ εκλεκτή, μέ
σα στις πιό έκλεκτές Έλληνίδες τής Κύπρου, τή Μαρία Π. Ίωάννου.

Στήν τελευταία έορταστική δεξίωση τού Λυκείου τών Έλληνίδων, ή κ. Ίωάννου, έπειτ’ 
άπό θερμό κ’ εμπνευσμένο χαιρετισμό, προσέφερε είς τήν πρόεδρό του κ. Μαρία Μοφερρά- 
του άναμνηστική πλάκα μέ χαραγμένο πάνω στης, άνάγλυφο, άσημένιο τό σχήμα τής 
ήρωϊκής Μεγαλονήσου.

ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΥΑΗ 
Έφημερ. «ΤΟΒΗΜΑ»

25 Μαΐου, 1961

Δεςίωσις πρός τιμήν τής κ. 'Αθήνας Ταρσούλη, συγγραφέως 
καί ζωγράφον, έπιτίμον μέλους τοϋ Α.Ε.Α.

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ
Μιά σεμνή τελετή εις τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου

Πρός τιμήν τής Προέδρου του κ. Μαρίας Π. Ίωάννου

Τό έσπέρας τής παρελθούσης Παρασκευής, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Λυκείου 
Έλληνίδων Άμμοχώστου, ώργάνωσεν είς τάς αίθούσας του σεμνήν τελετήν πρός τιμήν τής 
έπανακαμψάσης έκ τού έξωτερικού Προέδρου του κ. Μαρίας Π. Ίωάννου. Τήν τελετήν πα- 
ρηκολούθησαν πολλά μέλη τού Λ.Ε.Α. καί άλλοι πολίται.

Τήν κ. Μαρίαν Π. Ίωάννου, έν άρχή έχαιρέτισεν ή Αντιπρόεδρος τού Λ.Ε.Α. κ. Μαρί- 
τσα Κ. Πετρίδου ήτις ηύχήθη τό «καλώς ήλθατε στήν πατρίδα, στό σπίτι καί στό Λύκειό 
μας». Συνεχίζουσα είπε τά έξής: «Ή άπουσία σας πάντοτε είναι αισθητή γιατί είναι ή προσ- 
ωπικότης σας πού γεμίζει τις καρδιές μας μέ τό πνεύμα πού κυριαρχεί σ’ αύτό τό "Ιδρυμα 
πού τόσο ώφέλιμο έχει γίνει στόν τόπο μας. Αύτήν τήν έκτίμησιν πρός τό έργο σας τήν 
άναγνωρίζουν σήμερα καί όσοι πριν ήταν άδιάφοροι. Διότι όταν άντικρύζουν τό άνεγει- 
ρόμενον μεγαλοπρεπές κτίριον τού Λυκείου Έλληνίδων, πού ή άγάπη τού μακαρίτη συζύ
γου σας καί ή φλογερά του επιθυμία νά ίκανοποιήση τό δνειρόν σας, σύντομα θά γίνη πραγ- 
ματικότης, δέν μπορούν παρά νά άντιληφθούν τό μεγαλεΐον τής έμπνεύσεώς σας νά 
ιδρύσετε τό Λύκειον Έλληνίδων. Καί όταν μέ τήν βοήθειαν τού Θεού συμπληρωθή τό νέον 
κτίριον πού θά στολίση τήν πόλιν μας, ή ψυχική ίκανοποίησις πού δίδουν τά μεγάλα έργα 
θά είναι πλήρης. Μαζί σας καί όλη ή Κύπρος θά ύπερηφανεύεται γι’ αύτό καί είς αύτό θά 
άτενίζη ώς είς φάρον πνευματικόν πού θά φωτίζη τόν ούρανόν της. Ιδιαιτέρως ή πόλις μας 
θά βλέπη τή προσφοράν αύτήν μέ αισθήματα εύγνωμοσύνης πρός σάς καί τήν μνήμη τού 
άλησμονήτου συζύγου σας»»

Συνεχίζουσα ή κ. Πετρίδου ηύχήθη είς τήν κ. Ίωάννου έκπλήρωσιν όλων τών εύγενι- 
κών όνείρων της διά τό καλόν τής πόλεώς μας, συγκεκινημένη δέ προσέφερεν είς τήν κ. 
Ίωάννου ώραίαν άνθοδέσμην.

Ακολούθως προσεφώνησαν τήν κ. Ίωάννου ή έκ τών μελών τού Διοικητικού συμβου
λίου κ. Χρύσω Χατζηαθανασίου ήτις είπε: «Τά μέλη τού Λ.Ε.Α. αισθάνονται επιτακτικόν 
καθήκον όπως σάς τιμήσουν σήμερον διά τήν μεγάλην καί γενναιόδωρον προσφοράν σας 
είς τήν πόλιν μας, τήν άνέγερσιν τού οικήματος τού Λ.Ε.Α. Είναι μία έλαχίστη ένδειξις 
άγάπης καί έκτιμήσεως πρός τό ύψηλόν έργον τό όποιον άνελάβατε καί διά τό όποιον θά 
σάς εύγνωμονούν όχι μόνον αί παρούσαι, άλλά καί αί έπόμενοι γενεαί. Δικαίως λοιπόν, κυ
ρία Ίωάννου, πρέπει νά αίσθάνεσθε ύπερηφάνειαν διότι διά τής δράσεώς σας, τής μεγάλης 
άγάπης σας πρός τά γράμματα καί τάς τέχνας έπεβλήθητε σήμερον ώς μία εκλεκτή γυναικεία 
φυσιογνωμία όχι μόνον τής πόλεως άλλά καί τής Νήσου μας. Τά μέλη τού Λυκείου διά τής 
συγκεντρώσεως ταύτης θέλουν νά έκφράσουν τήν άγάπην καί εύγνωμοσύνην των ώς καί τήν 
πλήρη συμπαράστασίν των είς τό ώραίον καί εύγενές έργον σας, τό όποιον άποπερατού- 
μενον θά άποτελή καύχημα τής πόλεως τού Εύαγόρου. Είθε ό Θεός νά εύοδώση τό έργον 
σας, τό δέ παράδειγμά σας νά εύρη μιμητός έπ’ άγαθώ τής Πατρίδος».

Ακολούθως ή κ. Μαρία Π. Ίωάννου, συγκεκινημένη άνήλθεν είς τό βήμα καί ηύχαρί- 
στησε τούς παρισταμένους διά τήν σεμνήν δεξίωσιν ή όποια έδόθη πρός τιμήν της. Ή κ.
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Ίωάννου άνεφέρθη εις τάς πρώτας δύσκολους στιγμάς τοΰ Λυκείου όταν ή εποχή ήτο είσέτι 
ανώριμος διά τοιούτου είδους Ιδρύματα καί έξήρε τόν ζήλον καί τήν άφοσίωσιν καί τήν πί- 
στιν τών μελών εις τό εύγενές έργον τοΰ Λυκείου, ώστε τούτο νά άντεπεξέλθη εις τάς δυσκο
λίας καί νά συνέχιση έπιτυχώς τήν μέχρι τοΰδε πορείαν του. Ή κ. Ίωάννου παρώτρυνε τά 
μέλη όπως έκαστον άναλόγως τών προσόντων επίδειξη περισσοτέραν προθυμίαν καί 
δράσιν ϊνα τό ίδρυμα συνέχιση τήν δράσιν του, αντάξιον τής φήμης καί τών προσδοκιών 
όλων.

Έπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα κατά τό όποιον ή χορωδία τοΰ Λ.Ε.Α. ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ξενοπούλου, έτραγούδησε διάφορα άσματα. Επίσης άπηγγέλθησαν 
ποιήματα.

Ζ.Κ.
Έφημερ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

29 Νοεμβρίου, 1962

Τό Μέγαρο τοϋΛυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου

Διάλεξις περί Παλαμά εις τήν Κυπριακήν ’Αδελφότητα

Εις τό έντευκτήριον τοΰ Αισχύλου - Άρίονος καί ύπό τήν αιγίδα τής Ελληνικής 
’Αδελφότητας τών έν Αίγύπτω Κυπρίων, ή παρεπιδημούσα έν τή πόλει μας Κύπρια λογία 
ίδρύτρια καί Πρόεδρος τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου Κυρία Μαρία Π. Ίωάννου, 
έδωσε τήν προχθές Τρίτην διάλεξιν, μέ θέμα: Λίγα λόγια γύρω από τή ζωή καί τό έργο τοΰ 
Κωστή Παλαμά».

Τήν όμιλήτριαν έπαρουσίασεν ό Πρόεδρος τής Κυπριακής ’Αδελφότητος Δόκτωρ Κλ. 
Παπαέλληνας άναφερθείς εις τήν πολυσχιδή δράσιν της έν Κύπρω.

Λαβοΰσα τόν λόγον κατόπιν ή κα Ίωάννου, αφού έξέφρασε θερμός ευχαριστίας πρός 
τόν λαόν καί τόν Πρόεδρον τής Ηνωμένης ’Αραβικής Δημοκρατίας διά τήν συμπαράστασιν 
καί ποικίλην βοήθειαν πρός τόν άγωνιζόμενον Κυπριακόν λαόν, είσήλθεν εις τό κυρίως θέ
μα της, περί Παλαμά, τοΰ όποιου καί απήγγειλε πλυθήν ποιημάτων ώς καί απόσπασμα άπό 
τήν Τρισεύγενη. Περατώσασα τήν ομιλίαν της μέ ένα νοερό ταξίδι μετά τοΰ άκροατηρίου 
της ΐνα άποθέσουν άνθη καί δώσουν ύπόσχεση οί Κύπριοι έπί τοϋ τάφου τοΰ ποιητοΰ διά 
τήν συνέχισιν μέχρι τής ένότητος τοΰ άγώνος των.

Παρέστη πολύς κόσμος μέ πλειονότητα μέλη τής κυπριακής παροικίας, έτίμησαν δέ τήν 
διάλεξιν διά τής παρουσίας των ό Θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος Μαρεώτιδος κ. Βαρνάβας, ό 
Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος μετά τής κας Ί. Τουλούπα, ό άντιπρόεδρος τής κοινότητος 
κ. Σμυρνιάδης, ό Πρόεδρος τοΰ Αισχύλου - Άρίονος καί Κοινοτικός ’Επίτροπος Προϊστά
μενος τής Σχολικής Εφορείας κ. Ί. Οικονόμου, ή Πρόεδρος τών Ελληνικών τμημάτων τής 
ΧΑΝ κυρία Καλλιόπη Άντύπα μετά τοΰ Γενικού Γραμματέως της, ό Κοινοτικός 
’Επίτροπος κ. Άγ. Βασιλόπουλος, σύσσωμον σχεδόν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Κυ
πριακής Αδελφότητος, ό κ. Νικ. Θεοδωράκης έκ μέρους τών Αποφοίτων οί ποιηταί κ.κ. 
Κ.Ν. Κωνσταντινίδης καί Ντΐνος Κελαδεινός ό Δόκτωρ Θ. Καβούρ καί άλλοι. Ή Δνις 
Αιμιλία ’Ορεινού τοΰ Κυπριακού Προξενείου φιλομειθής ώς πάντοτε ύπεδέχετο τούς προ- 
σερχομένους.

ΕΛ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
Έφημερ. «ΦΩΣ» 27Μαΐου, 1965

Ή Μαρία Π. Ίωάννου μιλά γιά τόν Παλαμά στήν Αλεξάνδρεια.
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Τό Γυμνάσιο Θηλέων Άμμοχώστου 
έτίμησε τήν χ. Μαρίαν Π. Ίωάννου

Τήν έσπέραν τής παρελθ. Πέμπτης έδόθη είς τό ενταύθα ξενοδοχεΐον «Φαμαγκούστα 
Πάλας» δεξίωσις πρός τιμήν τής κ. Μαρίας Π. Ίωάννου, όργανωθεΐσα υπό τοΰ Καθηγητι
κού Συλλόγου καί τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συνδέσμου Μητέρων τού Γυμνασίου Θηλέων 
Άμμοχώστου, είς τήν όποιαν παρέστησαν ό Έπαρχος Άμμοχώστου, οί Γυμνασιάρχαι, 
έκπρόσωποι σωματείων καί οργανώσεων καί πλήθος κόσμου.

Έν αρχή προσεφέρθη πρός τήν τιμωμένην άνθοδέσμη υπό τής σημαιοφόρου τού σχο
λείου δ. Κέδης Κωνσταντινίδου καί ακολούθως προσεφώνησεν αύτή ό Γυμνασιάρχης κ. Γ. 
Δημητρίου, οστις άνεφέρθη έγκωμιαστικώς είς τάς πολυσχιδείς πνευματικός, εκπαιδευτι
κός, κοινωνικός καί εθνικός δραστηριότητας αυτής, προσφέρας αναμνηστικόν δώρον παρι- 
στάνον βιβλίον καί λύραν, τό σύμβολα τής μνημοσύνης θυγατέρων τών Μουσών.

Ό κ. Δημητρίου άνεφέρθη είς τήν όμιλίαν του είδικώς είς τό ύπό τού Λυκείου Έλλ' νί- 
δων Άμμοχώστου έπιτελούμενον έκπολιτιστικόν έργον, τού όποιου ιδρυτής, εύεργέτης αοι 

πρωτεργάτης είναι ή κ. Ίωάννου.
Μετά τόν κ. Δημητρίου ή Πρόεδρος τού Συνδέσμου Μητέρων κ. Εύτυχία Γιασεμίδου 

άνεκήρυξε τήν κ. Μαρίαν Ίωάννου ώς επίτιμον μέλος τού Συνδέσμου.
Ακολούθως ή τιμωμένη έν καταφανεί συγκινήσει ηύχαρίστησε θερμώς διά τήν γενομέ- 

νην πρός τό άτομόν της τιμήν καί παρέσχε τήν διαβεβαίωσιν, ότι, έφ’ όσον αί δυνάμεις της 
τό επιτρέπουν ουδέποτε θά παύση εργαζόμενη διά τήν πνευματικήν καί εκπολιτιστικήν πρό

οδον τής πόλεως.

Έφημερ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
22 Μαρτίου, 1966

Ή Μαρία Π. Ίωάννου καί ή άνεψιά καί βαφτιστική της Λούλλα Κ. 
Χρυσάνθη μπροστά στό σπίτι στό περιβόλι.

Προσφώνησις τοΰ Γυμνασιάρχου του Γυμνασίου Θηλέων χ. Γ. Δημητρίου 
πρός τήν χ. Μαρίαν Παν. Ίωάννου χατά τήν δεξίωσιν ή οποία 

έδόθη πρός τιμήν τής ύπό τοΰ καθηγητικοΰ συλλόγου χαί
τοΰ Συνδέσμου Μητέρων τοΰ Γυμνασίου Θηλέων

τήν 17η Μαρτίου 1966 εις τό «Φαμαγχούστα Πάλας»

Κυρίαι καί Κύριοι,
Ό Καθηγητικός Σύλλογος καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συνδέσμου Μητέρων 

τού Γυμνασίου Θηλέων Άμμοχώστου τιμούν άπόψε τήν Έλληνίδα Κύπριαν ή όποια τόσα 
πολλά προσέφερεν είς τήν έκπαίδευσιν καί είς τήν έν γένει πολιτιστικήν άνάπτυξιν τής πό- 
λεώς μας κατ’ έπέκτασιν δέ όλης τής Κύπρου καί άκόμη τού Πανελληνίου, τήν Έρίτιμον 
Κυρίαν Μαρίαν Παναγιώτη Ίωάννου.

Θερμώς εύχαριστούμεν τήν έρίτιμον κυρίαν Ίωάννου διότι πολύ εύγενώς άπεδέχθη 
τήν πρόσκλησίν μας διά νά παραστή είς τήν δεξίωσιν ταύτην ή όποια είναι έξ ολοκλήρου 
άφιερωμένη είς τό υψηλόν καί ώραίον έργον της καί είς τήν πνευματικώς άκτινοβολούσαν 
διακεκριμένην προσωπικότητά της.

Θερμάς ευχαριστίας έκφράζομεν έπίσης πρός όλους σάς άγαπητοί Κυρίαι καί Κύριοι, 
διότι διά τής εύγενούς καί προθύμου συμμετοχής σας είς τήν δεξίωσιν ταύτην όχι μόνον 
προσδίδετε έπιπρόσθετον τιμήν είς τό ύφ’ ήμών τιμώμενον πρόσωπον άλλά έπιδοκιμάζετε 
τήν πρωτοβουλίαν τού Σχολείου μας καί έκδηλώνετε δικαίαν άναγνώρισιν τού έργου της.

Κυρίαι καί Κύριοι,
Όμολογώ ότι ή άπονομή τιμητικών διακρίσεων καί έν γένει τίτλων τιμής είς έκλεκτά 

τής Κοινωνίας πρόσωπα δέν άποτελεί δικαίωμα τού ταπεινού μου προσώπου άλλ’ ούτε καί 
τού Καθηγητικού Συλλόγου καί τού Συμβουλίου τού Συνδέσμου Μητέρων ενός ιδρύματος 
ώς είναι τό Γυμνάσιόν μας. Τοιούτο δικαίωμα παραμένει άποκλειστικώς είς τούς Ανώτα
τους τής Πολιτείας Άρχοντας είς τά Άνώτερα μιας χώρας Ιδρύματα.

Πλήν όμως πιστεύομεν, οί συνάδελφοί μου καί έγώ, ότι έχομεν ύποχρέωσιν καί 
καθήκον συναδελφικόν νά τιμήσωμεν μίαν έκλεκτήν συνάδελφον ή όποια έπί σειράν έτών 
έδίδαξεν είς τό Άνώτερον Τριτάξιον Παρθεναγωγεϊον τής Πόλεώς μας τού οποίου συνέ
χειαν άποτελεΐ τό Γυμνάσιόν Θηλέων Άμμοχώστου.

Έπίσης τό Συμβούλιον τού Συνδέσμου Μητέρων τού Σχολείου μας αισθάνεται ήθικήν 
ύποχρέωσιν καί ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν νά τιμήση μίαν μεγάλην Μητέρα τής πόλεώς μας 
τής όποιας τό πνευματικόν τέκνον τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου κινείται παραλλή- 
λως καί συμπληρωματικώς πρός τό Γυμνάσιόν Θηλέων Άμμοχώστου.

Άλλά καί οί έκλεκτοί προσκεκλημένοι, έκτιμηταί παντός ωραίου καί υψηλού έργου 
έπιθυμούμεν όλοι μαζί διά τής άποψινής συγκεντρώσεως νά άπονέμωμεν δίκαιον έπαινον 
καί νά τιμήσωμεν τήν έρίτιμον κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου, τήν άκάματον πνευματικήν 
έργάτιδα ήτις ήνάλωσεν όλόκληρον τήν ζωήν της καί πολύν πλούτον διέθεσεν είς έργα 
κοινής ώφελείας καί φιλανθρωπίας κτήμα παντοτεινόν τής παρούσης καί έπερχομένης γε
νεάς.
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Οί ανωτέρω λόγοι, είναι μερικοί έξ εκείνων οί όποιοι παρώρμησαν καί ηθικώς 
ύπεχρέωσαν τόν Καθηγητικόν Σύλλογον καί τό Συμβούλιον Συνδέσμου Μητέρων τοΰ Γυ
μνασίου νά δεξιωθώσιν απόψε τήν Έρίτιμον Κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου. Οί πλεϊστοι τών 
εκλεκτών συνδαιτυμόνων γνωρίζουν καλύτερον έμοΰ τήν έρίτιμον, κ. Μαρίαν Ίωάννου καί 
τό έργον της, άλλά λόγω τής θέσεώς μου έχω τό προνόμοιον καί λαμβάνω τήν τιμήν καί τήν 
εύχαρίστησιν νά σάς παρουσιάσω τήν κ. Ίωάννου δΓ ολίγων καθ’ όσον όσα καί άν 
άναφέρω όλίγας μόνον πτυχάς τοϋ πολυσχιδούς αύτής έργου θά ήδυνάμην νά διεξέλθω καί 

άκροθιγώς μόνον νά κάμω έστω καί άπλήν μνείαν.
Έγεννήθη εις Αμμόχωστον καί πολύ ένωρίς άπό τής παιδικής ήλικίας, τό μεγάλον 

όνειρόν της ήτο νά γίνη διδασκάλισσα. Έφοίτησεν εις τό Δημοτικόν ΣχολεΙον 'Αγίας Ζώνης 
καί έτελείωσε μέ άριστα τήν 8ην τάξιν τοϋ Άνωτέρου Παρθεναγωγείου, παρ’ ολας τάς 
οικονομικός δυσχερείας τής οικογένειας της έξ’ αιτίας τών όποιων παρ’ όλίγον νά διέκοπτε 

τήν φοίτησίν της.
’Ακολούθως έσπούδασεν εις τό Διδασκαλείον Φανερωμένης τό όποιον έθεωρεϊτο 

ισότιμον τοϋ ’Αρσάκειου ’Αθηνών έπί τρία έτη άπό τό όποιον άπεφοίτησε μέ άριστα. Εις τάς 
έπακολουθησάσας έξετάσεις ένώπιον τοϋ κοινού, άπέσπασε τά θερμά συγχαρητήρια. Οί πα- 
ρευρισκόμενοι δέ εις τήν τελετήν ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος, ό ηγούμενος Κύκκου 
Κλεόπας καί ό Δήμαρχος Λευκωσίας Λιαδίσης τήν έκάλεσαν άμέσως μετά τήν τελετήν καί 

τής προσέφερον υποτροφίαν εις Ελβετίαν δΓ εν έτος.
Ή μεγάλη όμως άναταραχή τοΰ πολέμου ήμπόδισεν τήν νεαρόν διδασκάλισσαν νά με- 

ταβή εις τό έξωτερικόν διά περαιτέρω σπουδάς. Ή άγάπη πρός μάθησιν όμως ή όποια τήν 
συνώδευε πάντα, ώδήγησεν αύτήν νά άναλάβη νά διδάσκη Ελληνικά εις τήν Σχολήν Καλο
γραιών άνευ οίασδήποτε άμοιβής, εις άντάλλαγμα δέ νά διδάσκεται Γαλλικά. Κι έτσι έγινε 
ταυτοχρόνως διδασκάλισσα και μαθήτρια. Εις εν σχολικόν έτος κατόρθωσε νά περάση 
τρεις τάξεις Γαλλικών. Τόν επόμενον χρόνον διωρίσθη ώς διδασκάλισσα εις τό Άνώτερον 
ΠαρθεναγωγεΙον, άφοΰ ήρνήθη προτάσεις αί όποίαι έγένοντο πρός αύτήν νά άναλάβη ώς 
διευθύντρια εις Μόρφου καί Λεύκαρα καί ώς διδασκάλισσα εις Λάρνακα. Ή άπάντησις δει
κνύει τήν μεγάλην άγάπην τήν όποιαν άνέκαθεν ήσθάνετο διά τήν πόλιν αύτήν. «Έγώ έγινα 
διδασκάλισσα διά νά διδάσκω εις τήν πόλιν μου». Έπί 13 όλόκληρα έτη έδίδαξε εις τό Παρ- 
θεναγωγεΐον καί παρ’ όλον ότι ό διορισμός της ήτο διά τό δημοτικόν, τής άνέθεσαν μαθήμα
τα εις τόν άνώτερον. Ελληνικά ’Αρχαία καί Νέα καί Χριστιανικήν ’Ηθικήν εις τήν ένάτην 

τάξιν.
Πολλαί νεάνιδες τής πόλεώς έγαλουχήθησαν άπό τήν Μαρίαν Άνδρέου καί ή άγάπη 

πού έτρεφαν πρός αύτήν αί μαθήτριαί της ήτο άπεριόριστος.
Όταν δέ τόν ’Ιούνιον τοΰ 1929 άποχωρούσε, διότι τήν έπομένην 1 ’Ιουλίου θά ένυμ- 

φεύετο τόν άείμνηστον Παναγιώτην Ίωάννου, ή τότε διευθύντρια άείμνηστος Ελένη Χατζη- 
πέτρου κατά τήν τελετήν έξεφώνησεν λόγον πρός τιμήν της, τής προσέφερε δέ άναμνηστικόν 
κύπελον εις ένδειξιν τιμής καί έκτιμήσεως τών ύπηρεσιών τής πρός τήν έκπαίδευσιν τής πό- 

λεως αύτής.
Μέ πολλήν δυσκολίαν κατώρθωσαν νά τήν πείσουν ότι μετά τόν γάμον της θά 

έδυσκολεύετο νά έξασκήση τό έπάγγελμα τής διδασκαλίσσης.
Τότε άκριβώς μαζί μέ τάς άγαπημένας μαθήτριας της Μαρούλα Λοϊζίδου, Χρυσάνθη 

Μαραγκού, Κατίνα Φαλά, Φυλλίτσα Καψουράχη καί Γιαννούλα Παναγιωτίδου έσκέφθη νά 

πραγματοποιήση εν παλαιόν όνειρόν της, νά δημιουργήση δηλαδή εν γυναικεΐον σωματεΐον 
μέ καθαρώς πνευματικά καί καλλιτεχνικά ένδιαφέροντα, εν σχολεΐον τών Μουσών.

ΚΓ έτσι εις τάς 29 Νοεμβρίου 1929 τό όνειρόν της έγινε πραγματικότης. Ίδρύθη τό Λύ- 
κειον Έλληνίδων Άμμοχώστου παρόμοιον τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Αθηνών, τού όποιου 
τήν ίδρύτριαν, τήν Καλλιρόην Παρρέν έθαύμαζε μεγάλως ή Μαρία Ίωάννου, άπό τότε πού 
ήτο μαθήτρια.

Τοΰ σωματείου αύτοΰ έμψυχωτής καί θερμός παραστάτης, ένας άληθινός Μαικήνας, 
ύπήρξεν ό άείμνηστος Παναγιώτης Ίωάννου.

Προσέφερεν κάθεν ύλικήν βοήθεαν, άλλά προπάντων ήτο τό ήθικόν έρεισμα τής Μα
ρίας, ό μεγάλος αύτός πνευματικός άνθρωπος.

Μέ τήν βοήθειάν του ή Μαρία κατώρθωσε νά διανύση τόν τραχύ καί γεμάτον σκοπέ
λους δρόμον τής πρωτοπορίας καί νά άμύνεται κατά τών άντιφρονούντων Ιδίως τά πρώτα 
έτη, οτε ή πόλις έστερεΐτο οίασδήποτε άλλης προηγουμένης πνευματικής καί καλλιτεχνικής 
άπολαύσεως πλήν όμως ό άείμνηστος Παναγιώτης δέν ήδυνήθη νά ϊδη τό έργον του συμπλη- 
ρωμένον, άλλά καί πάλιν πιστεύομεν ότι ή ψυχή του πάντοτε καί Ιδιαιτέρως αύτήν τήν 
στιγμήν θά άγάλλεται δΓ όσα - τόσα πολλά - σεμνώς καί άθορύβως μέ τήν άγαπημένην σύ
ζυγόν του προσέφερον καί διά τά όποια σήμερον έν τώ προσώπω τής κ. Ίωάννου 
άπονέμεται φόρος τιμής καί εύγνωμοσύνης καί πρός τόν άείμνηστον Παναγιώτην Ίωάννου.

Τό Λ.Ε.Α. συνέβαλε τά μέγιστα εις τήν καλλιτεχνικήν άνοδον τών πολιτών, Ιδίως δέ 
τών γυναικών έξ αιτίας τών άπειρων καλλιτεχνικών έκδηλώσεών του. Είναι δέ αύταί τόσαι 
πολλαί πού δέν θά ήδυνάμην νά τάς άπαριθμήσω, ούτε καί άν κατηνάλωνα ολόκληρον τήν 
νύκτα. 36 όλόκληρα έτη διαρκής δημιουργία καί προσφορά.

Θά ήτο όμως άδύνατον νά άντιπαρέλθω έντελώς τήν ύψίστην καί ποικίλην ταύτην 
προσφοράν. Έπιτρέψατέ μου νά άναφέρω άδρομερώς ολίγα τινά έκ τών άπειραρίθμων τά 
όποια έγένοντο. Έδημιουργήθη βιβλιοθήκη, Μανδολινάτα, Ωδεΐον τό όποιον σήμερον έχει 
πολύ μεγάλον άριθμόν μαθητών.

Διά πρώτην φοράν εις τήν Κύπρον έγένοντο ύπό τοΰ Λ.Ε.Α. Μουσικοφιλολογικά τέϊα, 
τών όποιων ό σκοπός ήτο ή εύχάριστος καλλιτεχνική άπόλαυσις. Άπό τό βήμα τοΰ Λ.Ε.Α. 
έγένοντο πέραν τών 400 διαλέξεων άπό έκλεκτούς τών γραμμάτων άνθρώπους ίδικούς μας 
καί ξένους καί πλεϊστα φιλολογικά μνημόσυνα.

Ήδη άπό τού 1932 ή άκούραστη Μ. Ίωάννου είσήγαγεν εις τήν Κύπρον τό Παιδικόν 
Θέατρον, εις τάς διαφόρους δέ παραστάσεις αύτοΰ έκατοντάδες παιδιών έλαβον μέρος. 
Εκτός όμως τοΰ Παιδικού Θεάτρου ίδρυσε καί Θεατρικόν Όμιλον ό όποιος παρουσίασε 
τραγωδίας καί άλλα θεατρικά έργα νεοελλήνων. Μέλη τοΰ Λ.Ε.Α. άνεπαρέστησαν τόν Κυ
πριακόν γάμον 6 φοράς.

Κατά τά πρώτα έτη τής ίδρύσεώς του τό Λ.Ε.Α. έδημιούργησε «Κυριακάτικο Σχολείο» 
διά τάς άγραμμάτους εις τό όποιον πολλαί διδασκάλισσαι έθελοντικώς έδίδαξαν.

Άλλά καί εις τήν φιλανθρωπίαν δέν ύστέρησε τό Λ.Ε.Α. διά τής δημιουργίας τής Παι
δικής έξοχής.

Άλλά καί ή Εθνική δράσις τοΰ σωματείου τούτου δέν είναι μικρά, τούναντίον πολύ 
μεγάλη. Εις όλας τάς δύσκολους στιγμάς τής πατρίδος έδωσε τό παρόν του, άλλοτε πλέκο
ντας φανέλλας διά τούς στρατιώτας τών συνόρων, κι άλλοτε λαμβάνοντας μέρος εις τάς με-
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γαλειώδεις έορτάς διά τήν νίκην τοΰ στρατού μας. Καί είς τάς τελευταίας είς τήν πόλιν μας 
άναταραχάς ένεκα τής Τουρκικής έπιθέσεως διέθεσε καί πάλιν τό υπόγειον τοΰ νεοδμήτου 
οικήματος του, διά νά στεγασθή τό Κεντρικόν Άρχηγείον τής Πολιτικής Άμύνης.

Τό έργον αύτό διά τό όποιον ή Μαρία Ίωάννου ήνάλωσε τήν ζωήν της ήρθε νά έπι- 
στεγάση ή άνέγερσις τοΰ καλλιμαρμάρου οικοδομήματος, τό όποιον προσέφερεν ή Μαρία 
Ίωάννου είς τήν πόλιν, έκτελοΰσα καί μίαν μεγάλην επιθυμίαν τοΰ αειμνήστου συζύγου της.

Τό οίκημα τούτο έσαεί θά κοσμή, τήν πόλιν καί θά είναι σύμβολον τοΰ μεγάλου πνευ
ματικού άγώνος τής μεγάλης τής πόλεως εύεργέτιδος.

Εύχομαι δέ ή νέα γενεά νά καθοδηγήται πάντοτε άπό τοιούτους άγώνας, οί όποιοι 
προσφέρουν τήν πλήρη χαράν καί τήν τιμήν είς τούς άγωνιζομένους.

Ή προσφορά τής Μαρίας Ίωάννου ενέχει ύψίστην σπουδαιότητα καί έλπίζομεν τό 
έργον της νά εύρη μιμητάς, αί δέ νεάνιδες τής Άμμοχώστου έκτιμώσαι τό έργον καί τήν 
ύψίστην προσφοράν τής έριτίμου κυρίας Ίωάννου, νά συνδράμωσι τό έργον της έγγραφό- 
μεναι ώς μέλη καί προσφέρουσαι παν τό δυνατόν διά τήν πρόοδον τοΰ σωματείου αύτοΰ 
άλλά καί τής πόλεως.

Άν δέν ύπάρχουν έπικριταί τοΰ έργου τούτου διότι κάθε μεγάλον έργον πολεμεΐται 
καί επικρίνεται, νομίζω ότι ή καλυτέρα έξυπηρέτησις διά τήν πόλιν θά ήτο ή έκφρασις τών 
άπόψεών των καί ή άνάληψις έκ μέρους τών καθηκόντων είς τό ίδρυμα τούτο, πρός βελτίω- 
σιν τών κακώς κειμένων, έάν ύπάρχουν κακώς κείμενα.

Ό Καθηγητικός Σύλλογος τοϋ Γυμνασίου Θηλέων Άμμοχώστου παρακολουθεί μέ 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον τήν δράσιν τοΰ Λ.Ε.Α. καί έπειδή θά ήθελε νά άποτελέση τό ίδρυμα 
τούτο έν δεύτερον σχολείον διά τάς άποφοίτους τοΰ Γυμνασίου, άπεφάσισεν είς ειδικήν 
αύτοΰ συνεδρίαν όπως συνδράμη τό έργον τοΰ σωματείου τούτου. Πρός τούτον ώρίσθη τρι
μελής επιτροπή έκ τού Καθηγητικού Συλλόγου, άποτελουμένη άπό τάς κ.κ. Κλαίρην 
Άγγελίδου, Νατάσαν Δημητρίου καί τήν δ. Ελένην Μιχαήλ ή όποια έπιτροπή θά άποτελή 
τόν σύνδεσμον μετά τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Λ.Ε.Α.

Άπεφασίσθη όπως έγγραφώσι ώς μέλη τοϋ σωματείου όσον τό δυνατόν περισσότεροι 
καθηγήτριαι, αί όποίαι διά τής ένεργού δράσεώς των, διά διαλέξεων, μαθημάτων, ή άλλων 
έκδηλώσεων συντελέσωσιν έτι περισσότερον είς τήν πρόοδον τοϋ σωματείου τούτου.

Επίσης έν συνεργασία μετά τού Συνδέσμου Μητέρων τού Γυμνασίου άπεφασίσθη ή 
έκφρασις τής εύγνωμοσύνης μας πρός τήν μεγάλην αύτήν τής πόλεως γυναίκα καί ώς 
ελάχιστη ένδειξις τιμής διά τήν πολλαπλήν προσφοράν της πρός τήν έκπαιδευσιν καί δή 
πρός τό Γυμνάσιόν μας τό όποιον συνέδραμεν διά τής παραχωρήσεως ύποτροφιών ώς καί 
τής άπό πολλών ετών καθιερώσεως βραβείων είς τό σχολείον μας ώς τό Παναγιώτειον, τό 
Θεοδούλειον καί τό Βραβεϊον Παλαμά, δοθή ή δεξίωσις αύτή.

Άπεφασίσθη επίσης κατ’ είσήγησιν τής συναδέλφου κ. Άγγελίδου, καί κατόπιν 
έγκρίσεως τού σεβαστού Υπουργείου Παιδείας, πράγμα τό όποιον δεικνύει τήν έκ μέρους 
τούτου άναγνώρισιν τής προσφοράς τοϋ γυναικείου τούτου σωματείου, ή έγγραφή τών τε
λειόφοιτων ώς μελισσών είς τό Λ.Ε.Α., ώς γίνεται καί είς τό Λ.Ε. Αθηνών είς τό οποίον μέ
λη τυγχάνουσι έκλεκταί κόραι τής Αθηναϊκής κοινωνίας.

Απώτερος σκοπός είναι ή ένημέρωσις τών τελειόφοιτων διά τήν δράσιν τοΰ Λ.Ε.Α. καί 
ό έθισμός τούτων νά μετέχωσι τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής ζωής τής πόλεως, διά νά 
γίνωσι άργότερον ενεργά μέλη προσφέροντα ύπηρεσίας ύπέρ τοΰ συνόλου.

Αγαπητή κ. Ίωάννου, τήν στιγμήν ταύτην εύρίσκεσθε έν μέσω όλων τών συγγενών σας, 
οί όποιοι άσφαλώς είναι ύπερήφανοι δΓ ύμάς καί διά τό έργον σας, διότι έτιμήσατε άληθώς 
καί τό όνομα τοϋ άειμνήστου συζύγου σας καί κατελίπετε μνημείον άντάξιον μεγάλου 
άνδρός, ώς ήτο ό Παν. Ίωάννου.

Συμπαρίστανται αί στεναί συνεργάτιδές σας καί δίδεται επιπρόσθετος τιμή άπό 
εκλεκτά τής πόλεως ταύτης πρόσωπα, τά όποια είναι έκτιμηταί τοΰ έργου σας.

Έκ μέρους τοΰ Καθηγητικού Συλλόγου τοΰ Γυμνασίου Θηλέων καί τοΰ Συνδέσμου 
Μητέρων τοϋ ίδιου σχολείου, δεχθήτε τό άναμνηστικόν τοΰτο δώρο, τό όποιον παριστάνει 
βιβλίον καί λύραν, τά σύμβολα ταϋτα τών τής Μνημοσύνης θυγατέρων, τών Μουσών, τάς 
οποίας καθ’ ολην τήν μέχρι τοϋδε ζωήν σας έθεραπεύσατε.

Είς τό άνοικτόν βιβλίον φέρεται ή κάτωθι άφιέρωσις:

Μαρία Παν. Ίωάννου, τή φιλομούσω Διδασκαλίσση πολλά προσενεγκούση 
έθνική παιδεία καί ευ ποιησάση τήν τοΰ Εύαγόρου πόλιν, Καθηγητικός Σύλ
λογος καί Σύνδεσμος Μητέρων, Γυμνασίου Θηλέων Άμμοχώστου, τιμής καί 
εύγνωμοσύνης ένεκεν τόδε διδόασι.

Έτα χιλιοστά) έννεακοσιοστώ εξηκοστά) έκτω
Μηνί Μαρτίΐι).

(δακτυλογραφημένο)

Ή κ. Μαρία Π. Ίωάννου όταν άποφοίτησε οστό τό 
Παγκύπριο Διδασκαλείο (δις Μαρία Άνδρέου)
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Τα εγκαίνια τοϋ νεοδμήτου Μεγάρου 
τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου

Εκδηλώσεις τιμής πρός τήν μεγάλην ευεργέτιδα 
κ. Μαρίαν Π. Ίωάννου καί τόν άείμνηστον σύζυγόν της.

Ή Εκκλησία καί ή πόλις τοϋ Εύαγόρου έτίμησαν χθές τό έργον τοϋ Λυκείου Έλληνί
δων Άμμοχώστου καί τής Προέδρου αύτοϋ κ. Μαρίας Π. Ίωάννου, έπ’ ευκαιρία τών ύπό 
τοϋ Μακ. Αρχιεπισκόπου εγκαινίων τοϋ νεοδμήτου μεγάρου τοϋ ιδρύματος, τό όποιον 
έκτίσθη δαπάναις τής κ. Ίωάννου καί τοϋ άειμνήστου συζύγου της. Τούτο έχει ήδη μεταβι- 
βασθή εις τό Λύκειον Έλληνίδων καί παρεδόθη ώς αγλάισμα εις τήν πόλιν διά τήν χρήσιν 
τής παρούσης καί τών έπερχομένων γενεών τών Έλληνίδων.

Τό Λύκειον Έλληνίδων κατά τήν μακράν σταδιοδρομίαν του έκαλλιέργησε τάς μού
σας, προήγαγε τό πνεύμα, εξύψωσε τήν πολιτιστικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν, έπρωτο- 
στάτησεν εις όλας τάς εθνικός δραστηριότητας καί ύπηρέτησε τήν κοινωνικήν πρόνοιαν. Ή 
άθρόα προσέλευσις τόσου πυκνού πλήθους κατά τά χθεσινά εγκαίνια, άπετέλεσε τήν έπι- 
βράβευσιν καί τήν έκτίμησιν τής Εκκλησίας, τής πόλεως, τοΰ Παγκυπρίου καί τής Μητρός 
Ελλάδος διά τό έπιτελούμενον έργον τοϋ Λυκείου. Ήτο άσφαλώς έκφρασις άγάπης καί 
έκτιμήσεως πρός τά πρόσωπα όλων εκείνων, οί όποιοι ίδρυσαν καί είργάσθησαν άσμένως 
διά τήν προαγωγήν τών σκοπών του. Δικαίως δέ ή Εκκλησία έπεδαψίλευσε τάς εύλογίας 
της, ή δέ πόλις άπένειμε τό χρυσοΰν μετάλλιον πρός τήν Πρόεδρόν του κ. Μαρίαν Π. 
Ίωάννου ή όποια ήνάλωσε τήν ζωήν της διά καί εις τό Λύκειον Έλληνίδων, ήτοι διά τήν πό
λιν ολόκληρον.

Μεγάλοι εύεργέται
Όμιλών κατά τά έγκαίνια ή Λ.Μ. ό Αρχιεπίσκοπος έπεδαψίλευσε τάς εύλογίας τής 

Εκκλησίας τόσον πρός τήν Πρόεδρον τοϋ Σωματείου, όσον καί πρός τάς έκλεκτάς συνεργά- 
τιδας καί τά μέλη τού Σωματείου. Έπήνεσε τό έργον τού Λυκείου καί ηύχήθη γόνιμον, πλου- 
σίαν καί καρποφόρον δράσιν. Έξήρε τήν γενναίαν δωρεάν τής κ. Μαρίας Π. Ίωάννου καί 
τού άειμνήστου συζύγου της, κατατασσομένων μεταξύ τών μεγάλων εύεργετών τής πόλεως 
καί τής Νήσου. Ή προσφορά αυτή θά διαιωνίζη τήν όφειλομένην άναγνώρισιν πρός τό 
έργον τοϋ ΛΕΑ. Τό ΛΕΑ, είπε χαρακτηριστικώς ή Α. Μ., έταυτίσθη πρός πάσαν πνευματι
κήν, καλλιτεχνικήν, άνθρωπιστικήν καί έθνικήν δραστηριότητα, μέ άφοσίωσιν εις τά 
άνώτερα Ιδανικά, τά όποια ύπήρξαν ή βάσις έπί τών όποιων έκτίσθη.

Χρυσοΰν μετάλλιον
Όμιλών ό Δήμαρχος κ. Άντρέας Πούγιουρος άνήγγειλεν, ότι τό Δημ. Συμβούλιον τής 

πόλεως άπεφάσισεν όπως, εις άναγνώρισιν τών υψίστων πρός τήν πόλιν ύπηρεσιών τής κ. 
Ίωάννου, άπενείμη εις αύτήν έν ειδική τελετή, ή όποια θά λάβη χώραν προσεχώς, τήν 
άνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν καί τής έπιδώση τό χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως. Ή 
ύψίστη αύτη τιμητική διάκρισις άπονέμεται διά πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν τής 
Άμμοχώστου πρός τήν μεγάλην Κυρίαν τής πόλεώς μας κ. Μαρίαν Π. Ίωάννου.

Όμιλία τής εύεργέτιδος καί άλλων παραγόντων
Έν άρχή τοϋ προγράμματος ώμίλησεν ή Πρόεδρος τοϋ ΛΕΑ κ. Μαρία Π. Ίωάννου, 

ήτις έμνήσθη δλως ιδιαιτέρως τών συνεργατίδων της έκλιπουσών ή έν ζωή αί όποΐαι μέ 

πολλήν άφοσίωσιν καί πίστιν τήν έβοήθησαν εις τήν δημιουργίαν τοϋ ΛΕΑ καί τήν περαιτέ
ρω σταδιοδρομίαν του. Ηύχαρίστησε διά τάς γενομένας έκδηλώσεις καί μέ συγκίνησιν καί 
σεμνότητα παρέδωσεν εις τήν πόλιν τό μέγαρον. Ή κ. Ίωάννου μέ καταφανή συγκίνησιν 
έμνήσθη τοϋ άειμνήστου συζύγου της, οστις ύπήρξεν ό στυλοβάτης τής Ιδέας τοΰ ΛΕΑ.

Ακολούθως ώμίλησεν ή Αντιπρόεδρος τοΰ ΛΕΑ κ. Μαρίτσα Κ. Πετρίδου, ήτις καί 
άνέγνωσεν άπόφασιν τοΰ Δ.Σ. έχουσαν οΰτω: Τό Δ.Σ. τοϋ ΛΕΑ συνελθόν χθές εις έκτακτον 
συνεδρίαν, έπ’ εύκαιρία τών έγκαινίων τοϋ μεγαλοπρεπούς αύτοϋ οικήματος πού άποτελεΐ 
δωρεάν τής Προέδρου του, έριτ. κ. Μαρίας Π. Ίωάννου καί τοϋ αειμνήστου συζύγου της 
Παναγιώτη, άποφασίζει όπως α) άνακηρύξη άμφοτέρους τούς εύγενεΐς δωρητάς, ώς μεγά
λους εύεργέτας τοϋ ΛΕΑ, β) όπως έγγράψη τό όνομα τών εύεργετών εις τήν πρόσοψιν τοΰ 
οικήματος καί άναγραφοΰν τά όνόματά των εις πλάκα ή όποια θά έντοιχισθή έντός τοΰ 
οικήματος. Ακολούθως ή κ. Πετρίδου έπέδωκεν εις τήν κ. Ίωάννου χρυσοΰν μετάλλιον.

Ακολούθως άπηύθυναν χαιρετισμούς τό διδακτικόν προσωπικόν τοΰ 'Ωδείου τοϋ 
ΛΕΑ διά τοϋ καλλιτεχνικοϋ Διευθυντοΰ του κ. Γεωργ. Άρβανιτάκη, οστις καί άπέμεινεν εις 
τήν κ. Ίωάννου άναμνηστικόν δώρον, άποτελοϋν, άπομίμησιν Κυπριακοΰ σκεύους. Επίσης 
ό Έπαρχος Άμμοχώστου κ. Δ. Παραλίκης, ή κ. Αλεξάνδρα Ν. Ίακωβίδου έκ μέρους τής 
Πνευματικής Αδελφότητος, προσέφεραν εις τήν κ. Ίωάννου ένθύμιον Κυπριακής Τέχνης, ή 
κ. Μαρούλα Μίτλεττον έκ μέρους τοΰ Εθνικού Συμβουλίου Έλληνίδων Κύπρου, ό Δρ. 
Κυρ. Χατζηϊωάννου έκ μέρους τοϋ Επιστημονικού καί Φιλολογικού Συλλόγου Άμμοχώ
στου, ό κ. Γεώργ. X. Δημητρίου, Γυμνασιάρχης τοϋ Γυμνασίου Θηλέων έκ μέρους τών τριών 
Γυμνασίων τής πόλεως καί ή κ. Χρυσάνθη Πιερίδου έκ μέρους τού Φιλοπτώχου Συλλόγου 
Άμμοχώστου.

Ή κ. Θεανώ Σαμψών άπήγγειλεν ίδικόν της ποίημα, μέ τίτλον «Στήν Κορυφαία Έσ- 
τιάδα τού ΛΕΑ», ή κ. Λούλα Κ. Χρυσάνθη άπήγγειλε τό ποίημα τού Παλαμά «Ή Κύπρος» 
καί ό κ. Γ. Πετρασίτης ίδικόν του ποίημα.

Ή χορωδία τοϋ ΛΕΑ έτραγούδησε διάφορα άσματα, νεάνιδες δέ τοϋ ΛΕΑ έχόρευσαν 
Κυπριακούς χορούς καί έξετέλεσαν άναπαράστασιν τοΰ «ρέσι» τού Κυπριακού γάμου.

Εις τήν σεμνήν τελετήν παρέστησαν καί οί 'Υπουργοί Παιδείας Δρ. Κ. Σπυριδάκις, 
Οικονομικών κ. Ρ. Σολομίδης καί Εργασίας κ. Τ. Παπαδόπουλος, ό Σύμβουλος τής Έλλ. 
Πρεσβείας κ. Άλέξης Στεφάνου, οί Στρατηγοί Παντελίδης καί Πρόκος, ό Μορφωτικός 
Ακόλουθος τής Γαλλικής Πρεσβείας κ. Μιλλιέξ, Βουλευταί, άνώτεροι άξιωματικοί τοϋ 
Στρατού καί πλήθος κόσμου. Τήν σεμνήν τελετήν τών έγκαινίων έστεψεν ό Εθνικός "Υμνος.

Μετά τά έγκαίνια τά μέλη τοϋ ΛΕΑ έδεξιώθησαν εις τό οίκημά του τούς προσκεκλημέ
νους των.

Έφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 16 Μαΐου, 1967
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Όμιλία στά εγκαίνια τοϋ Μεγάρου τοϋ ΛΕΑ

Μακαριώτατε,

Μέ βαθυτάτη καί όμως ίδιατέραν συγκίνηση προσέρχομαι ένώπιόν σας καί πρώτα- 
πρώτα αισθάνομαι τήν ανάγκη νά άναπέμψω πρός τόν Ύψιστον ύμνους καί ευχαριστίας, 
πού έβοήθησε νά άνεγερθεί τό "Ιδρυμα τούτο κάτω άπό τήν στέγη τοϋ όποιου εύρισκόμεθα 
καί πού σήμερα τελοΰμεν τά έπίσημα έγκαίνια.

Συγκλονισμένη βλέπω τήν άθρόα προσέλευσή σας καί άπό τά βάθη τής ψυχής μου θερ
μότατο καί έγκάρδιο χαιρετισμό άπευθύνω πρός τόν σεπτόν Αρχιεπίσκοπον καί Εθνάρχη 
μας Μακάριο Γ' καί τόν άντιπρόσωπον τής λατρευτής μας Ελλάδος κ. Άλέξη Στεφάνου, 
γιατί μέ τήν άκτινοβολούσαν παρουσίαν των στολίζουν καί λαμπρύνουν τήν αίθουσαν ταύ- 
την, καθώς καί πρός όλους σας πού μοϋ δώσατε τήν τιμήν καί τήν εύχαρίστησιν νά προσέλ- 
θετε γιά νά γιορτάσουμε μαζί τήν ήμέρα τών έγκαινίων τοϋ λατρευτού μας Σωματείου.

Άπό τοϋ 1930, ότε μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεού Ιδρύσαμε τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμο
χώστου, πάντοτε ποθούσαμε νά άποκτήσουμε δικό μας οίκημα, μέσα στό όποιο νά μπο
ρούμε νά δροϋμε καλύτερα καί έπωφελέστερα γιά τήν άγαπημένη μας πόλη. Καί ό μέγας 
Θεός μάς άξίωσε. Άς είναι εύλογημένο τό όνομά του.

Τήν έπίσημον καί όμορφην ήμέραν τών έγκαινίων τοϋ Λ.Ε.Α. ό νοϋς καί ή ψυχή μας 
στρέφεται εύλαβικά πρός τή συμπαθεστάτη μορφή τοϋ φιλόμουσου καί φωτισμένου έκείνου 
άνθρώπου πού έπάλλετο άπό άγάπη πρός τή μουσική, τήν ποίηση καί γενικά γιά κάθε καλό 
καί ώραΐο, τοϋ άειμνήστου συζύγου μου Παναγιώτη Ίωάννου, ό όποιος άπό τής πρώτης 
στιγμής τής Ιδρύσεώς τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου μέχρι τοϋ θανάτου του τό 1950 
στάθηκε στό πλευρό μας καί μάς βοήθησε καί ήθικώς καί ύλικώς, έτοιμος πάντα νά πληρώ
νει Καθηγητάς του Ωδείου, ένοίκια Σωματείου καί άλλα. Καί τούτο γιατί πίστευε στήν 
ώραία καί άνώτερη ιδεολογία του καί στις εύγενικές καί πολιτισμένες επιδιώξεις του. Άς 
μοϋ έπιτραπεΐ νά πώ ότι χωρίς αύτόν δέν θά μπορούσε νά κρατηθεί τό Λύκειο Έλληνίδων 
Άμμοχώστου. Άς είναι αίωνία ή μνήμη του.

Ακόμη ή ψυχή μας στρέφεται αύτή τή στιγμή πρός τή μεγάλη καί έμπνευσμένη διδα- 
σκάλισσά μας, τήν πρωτοπόρο τοΰ ξυπνήματος τής γυναίκας στήν Κύπρο άείμνηστο Περσε- 
φόνη Παπαδοπούλου, τήν πρώτη Κυπρία δημοσιογράφο, ίδρύτρια τής Πνευματικής 
Αδελφότητος, πού σκοπόν είχε καί έχει τήν έξύψωσιν τής γυναίκας στή Λευκωσία καί πού 
έδρασε καί δρά έπωφελώς. Στήν άείμνηστον Ελένη Γ. Χατζηπέτρου, τήν άρίστη καί 
ενθουσιώδη διδασκάλισσά μας, πού υπήρξε Ιδρυτικό μέλος τοϋ Φιλοπτώχου Συλλόγου 
Ο.Ε.Ε.Φ. καί έργάτης καί Επίτιμος Πρόεδρος τού Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου.

Ό Φιλόπτωχος Σύλλγος έδρασε καί δρά έπωφελώς στήν πόλη μας έξήντα τώρα χρό
νια. Άπό μάς στρέφεται ή ψυχή μας πρός τόν άείμνηστο έκ Σμύρνης Δημήτρη Δημητριάδη, 
τόν πρώτο διδάξαντα μουσική στήν πόλη μας καί στό ’Ωδείο μας. Ώς καί πρός τήν έκ Βιέν
νης άείμνηστον Σόνια Όρφανέλλη διδάξασα ρυθμική γυμναστική καί μπαλέττο καί πρός τά 
τεθνεώτα μέλη τοϋ Σωματείου μας Αγγελική Παντελίδου, Άθηνούλα Νικοπούλου, Χρυ- 
σταλλένη Κουλλαπή Πραστίτη, Ιφιγένεια Άλεξανδρίδου, Λούιζα Παπαδοπούλου, ’Ιουλία 
Γιαννάκη, Κλειώ... Μαριάννα Μηλιετζή, Αύγούστα Στεφάνου, Μαριέττα Παπαδοπούλου, 
Μαριέττα Παπαδοπούλου Πίτσιλλου, Αντιγόνη ’Ιωακείμ, Αρσινόη Γεωργιάδου, Φωφώ 
Βασιλείου, Μαρίτσα Φιλίππου, Μαργαρίτα Πιπέρη, Καίτη Κράμβή, Όλβία Δημητρίου, 

Χρυσταλλένη Νικολάου, Μάρω Χατζηγιασουμή, Δανάη Οίκονομίδου καί Άθηνούλα 
Ίακωβίδου. Έπίσης πρός τούς τεθνεώτες μαθητές τοϋ Ωδείου μας Ίζικκη Δημήτρη, Ντίνο 
Μ. Φιλίππου καί Κυριάκο Μάτση, τόν γενναΐον καί δοξασμένον ήρωαν τής ΕΟΚΑ. Άς 
είναι όλων ή μνήμη αίωνία.

Καί τώρα, έπί τή εύκαρία τοϋ έορτασμοϋ τών έγκαινίων τού Ιδρύματος τού Λ.Ε.Α. σάς 
δηλοϋμεν ότι άνεκηρύξαμεν Επίτιμα Μέλη τοΰ Σωματείου μας τάς πρωτοπόρους κυρίας 
τής πόλεώς μας πού κατά τά έτη 1906, δεκαεπτάχρονες τότε δεσποινίδες, ύψωσαν τό 
άνάστημά τους καί άψηφώντας τις ύπάρχουσες συνθήκες καί προλήψεις καί άλλα, ίδρυσαν 
τόν Φιλόπτωχον Σύλλογον Ο.Ε.Ε., διανοίγοντας έτσι νέον δρόμον γιά τήν γυναίκα τής πό
λεώς μας, καί δημιουργώντας εύεργετικούς παράγοντας δράσεως, χριστιανικής άλληλεγ- 
γύης καί φιλανθρωπίας. Ό Φιλόπτωχος Σύλλογος έδρασε καί έξακολουθεΐ νά δρά 60 τώρα 
καί πλέον έτη ώφελιμότατα γιά τήν πόλη μας. Τά ονόματα τών ζώντων ιδρυτικών μελών 
τοϋ Φιλοπτώχου Συλλόγου είναι: Χρυσάνθη Νικοδήμου, Παρθενόπη Λοϊζίδου, Ελένη Κλε- 
όπα, Πηνελόπη Πωπώφ(;), Ελένη Κουνούδη καί Κατίνα Πετρή. Καί τών τεθνεώντων είναι: 
Ελένη Γ. Χατζηπέτρου, Μαργαρίτα Εύαγγέλου Λουΐζου καί Περσεφόνη Παπαδοπούλου. 
Άς είναι αίωνία ή μνήμη τους.

Καί τελειώνοντας ευχαριστώ καί πάλιν όλους σας καθώς καί τις έκλεκτές συνεργάτι- 
δές μου καί όλα γενικώς τά μέλη τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου. Πριν άφήσω τό βή
μα θέλω νά σάς πώ ότι θεωρώ τόν έαυτόν μου εύτυχή, πού σήμερα, ήμέραν τών έγκαινίων, 
παραδίδω στήν πόλη μου τό "Ιδρυμα τούτο. Τό "Ιδρυμα τούτο είναι δικό σας, άνήκει σέ 
όλους σας άγαπητοί μου συμπολίτες καί άγαπητές μου συμπολίτισσες. ’Ιδίως έσάς άγαπητές 
συμπολίτιδες. Έγώ σέ λίγο δέν θά ύπάρχω. Θά τό χρησιμοποιήσετε σείς καί τά παιδιά σας, 
τά έγγόνιά σας, τά δισέγγονά σας. Γι’ αύτό κάμνω έκκληση πρός όλες σας, ιδίως έσάς 
Έλληνίδες τής πόλεως τοΰ Εύαγόρα, καί νά μή ξεχνάτε πώς λέγεται Λύκειο Έλληνίδων 
Άμοχώστου. Νά τό άγαπάτε, νά τό ύποστηρίζετε ήθικώς καί ύλικώς. Νά συμπυκνώσετε τή 
φάλαγγα τών μελών γιά νά μπορέσει νά ζήσει καί νά δράσει άκόμη καλύτερα γιά τό καλύτε
ρο τής πόλεως. Τό Λύκειο Έλληνίδων Άμμοχώστου χρειάζεται έμψυχο υλικό, γιά νά μπο
ρεί νά πραγματοποιεί τούς σκοπούς του· καί είναι τόσο ευγενικοί καί υψηλοί σκοποί.

Άγαπητοί συμπολίτες καί συμπολίτιδες. Έδώ, όπως γνωρίζετε, διαπλάθεται ή ψυχή 
τών παιδιών σας μέ τή μουσική, μέ τήν ποίηση, μέ τό παιδικό θέατρο, τό χορό, καί τά τόσα 
άλλα πού έκαμναν οί άρχαϊοι "Ελληνες γιά τά παιδιά τους. Κάτι ήξεραν οί άρχαΐοι 
"Ελληνες γιά νά έχουν καί τά παιδιά τους ώς κύρια μαθήματα τή μουσική, τήν ποίηση, τό χο
ρό. Έδώ μέσα θεραπεύονται καί λατρεύονται ολόψυχα τά Ελληνικά χριστιανικά ιδανικά. 
Έδώ μέσα, στό Λύκειο Έλληνίδων Άμμοχώστου, έστήσαμε ένα βωμό καί γύρω άπό αύτόν 
ιερουργούμε 37 τώρα χρόνια προσφέροντας θυμίαμα άγάπης καί λατρείας πρός έκείνη, 
πρός τήν όποια διαρκώς είναι στραμμένα τά μάτια τοϋ νοΰ καί τής ψυχής μας, τήν άθάνατη 
καί δοξασμένη Ελλάδα. Είθε ό Ύψιστος νά βοηθεΐ καί νά προστατεύει τό "Ιδρυμα, είθε πά
ντα να’ χει δοξασμένη, άνοδική πορεία καί νά φαίνεται άντάξιο τής μεγάλης καί υψηλής 
άποστολής του.

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

(δακτυλογραφημένο)
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Ή τελετή τής απονομής χρυσού μεταλλίου 
τής πόλεως Άμμοχώστου εις τήν χ. Μαρίαν Π. Ίωάννου

ΕΙς μίαν έξαιρετικώς σεμνήν τελετήν είς τήν μεγάλην αίθουσαν δεξιώσεων εις τό Δημο
τικόν Μέγαρον ό Δήμαρχος Άμμοχώστου κ. A. X. Πούγιουρος άπένειμε τό παρελθόν Σάβ- 
βατον τό χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως είς τήν κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν Βουλευταί, εκπρόσωποι ’Οργανώσεων καί Σωματείων, 
συγγραφείς, ποιηταί καί ζωγράφοι καί εκλεκτοί πολίται καί έκτιμηταί τοΰ έργου τής τιμω- 
μένης.

Είς τάς 7 μ.μ. έφθασεν είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Δημοτικοΰ Μεγάρου ή κ. Μαρία 
Π. Ίωάννου συνοδευομένη ύπό τοΰ Δημάρχου καί τών Δημοτικών Συμβούλων, όλοι δέ κα
τέλαβαν τάς θέσεις των είς τήν σκηνήν τής αιθούσης ύπό τά παρατεταμένα χειροκροτήματα 
τών έκατοντάδων παρευρισκομένων.

Ό κ. Πούγιουρος κατόπιν συντόμου ομιλίας, άπένειμεν είς τήν κ. Μαρίαν Π. Ίωάννου 
τό χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως, ύπογραμμίσας ότι ή άπονομή τοΰ μεταλλίου τής πόλεως 
άποτελεΐ μίαν έκδήλωσιν ύποχρεώσεως πρός μίαν έργάτιδα τοΰ πολιτισμού, ή όποια διέθε- 
σεν έξ όλοκλήρου τόν εαυτόν της, καί ολόκληρον τό είναι της διά τό κοινόν καλόν καί έπί 40 
όλόκληρα έτη έργάζεται άεννάως καί άόκνως εύρισκομένη είς τάς επάλξεις κάθε ώραίου καί 
εύγενικοΰ είς τήν ζωήν καί συνεχίζουσα τόν ώραίον άγώνα της διά τόν άνθρωπον καί τάς 
καλώς νοουμένας άρχάς καί άξίας τής ζωής.

Ή κ. Μαρία Ίωάννου κατασυγκεκινημένη ηύχαρίστησε τόν έκλεκτόν έξαίρετον, φιλο
πρόοδον καί λαοφιλή Δήμαρχον κ. Πούγιουρον καί τούς Δημοτικούς Συμβούλους διά τήν 
μεγάλην τιμήν νά τής άπονέμουν τό χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως ύπεγράμμισε δέ μεταξύ 
άλλων καί τά άκόλουθα:

«Πριν λίγες μέρες ένας άλλος έξαίρετος άνθρωπος, ό έκπρόσωπος τής Μητρός Πατρί
δος έξοχώτατος κ. Άλεξανδράκης μοΰ έκαμνε τήν μεγάλην τιμήν νά μέ παρασημοφορήση 
μέ τό τιμητικόν παράσημον τής εύποιΐας. ’Εκείνην τήν στιγμήν έβλεπα μπροστά στά μάτια 
μου τήν Ελλάδα τήν μεγάλη πατρίδα μας καί συγκινημένη τήν έκαμάρωνα.

Σήμερον, άποψε, βλέπω μπροστά στά μάτια μου ολόκληρον τήν πόλιν μου, τήν πόλιν 
τού Εύαγόρου, τήν γενέτειράν μου νά μέ τιμά διά τής Δημοτικής Αρχής καί τοΰ έκλεκτού 
μας Δημάρχου, τού λαοφιλούς κ. Πουγιούρου.

Ή τιμή όμως άνήκει είς τήν ιδίαν τήν πόλιν, τούς πολίτας, τούς Συμβούλους καί τόν 
Δήμαρχόν της. Διότι έκεΐνο τό όποιον έκαμα καί δ,τι έκαμα άποτελεΐ απλώς ένα χρέος πρός 
τήν πόλιν μου καί τούς δημότας, μιά ύποχρέωσις πρός τήν Ελληνικήν μας Κύπρον καί τήν 
πατρίδα μας τήν Ελλάδα.

Τά κίνητρά μου δέν ήταν ή προσωπική φιλοδοξία ούτε καί ή προβολή. Ή δράσις μου 
καί ή φροντίς μου ήταν άποτέλεσμα μιας έσώτερης άνάγκης νά προσφέρω κατά δύναμιν διά 
τό καλόν τής πόλεως καί τοϋ λαού μας καί έξετέλεσα άκριβώς αύτό τό χρέος μέ 
εύσυνειδησία.

Όμως ό έπαινος δέν άνήκει μόνον είς εμέ. Ό έπαινος ό μεγάλος άνήκει πρώτα καί 
κατά κύριον λόγον είς τάς εκλεκτός συνεργάτιδάς μου, είς αύτάς τάς άκουράστους 

έργάτιδας τού πολιτισμού πού μοΰ συμπαραστάθηκαν καί μέ έβοήθησαν καί μοΰ έδωσαν 
κουράγιο καί δύναμιν νά συνεχίσω.

Άναλογίζομαι τάς πρώτας έκείνας ήμέρας κατά τάς οποίας έξεκινούσαμε γιά τό μεγά
λο πήδημα. Μπροστά μας εύρίσκοντο δυσκολίαι καί εμπόδια πολλά. Εύρίσκοντο προκατα
λήψεις καί άδυναμίαι, όμως διά τής θελήσεως καί τής άποφασιστικότητος έξεπεράσαμεν 
όλα τά έμπόδια καί ολας τάς δυσκολίας.

Συνεχίζουσα ή κ. Ίωάννου εΐπεν ότι καί ή ίδρύτρια τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Αθηνών ή 
κ. Καλλιρόη Παρέ έπαρασημοφορήθη πρό τριακονταετίας περίπου διά τήν συνεισφοράν 
τήν όποιαν προσέφερε τό Λύκειον Έλληνίδων Αθηνών καί έπέρανεν ώς άκολούθως:

Εύχαριστώ τόν κ. Δήμαρχον καί τούς κ.κ. Συμβούλους διά τήν έξαίρετον τιμήν τήν 
όποιαν μοϋ έκαμαν, ή οποία άντανακλά είς ολόκληρον τήν πόλιν, τήν οποίαν όλοι μας τό
σον ήγαπήσαμεν καί διά τήν όποιαν τόσον σκληρά είργάσθημεν καί έργαζόμεθα καί είς τό 
μέλλον».

Μετά τήν τελετήν ό Δήμαρχος καί οί Δημοτικοί Σύμβουλοι έδεξιώθησαν όλους τούς 
παρευρισκομένους είς τό Δημοτικόν Μέγαρον, ή δεξίωσις δέ διαρκεσασα περί τάς δύο ώρας 
διέρρευσε μέσα είς μίαν ζεστήν άτμόσφαιραν μιας άνυποκρίτου φιλοξενίας ύπό τούς ήχους 
τής Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Έφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
27Μαΐον, 1969

Μαρία Π. Ίωάννου
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Παρασημοφορία τής χας Μαρίας Π. Ίωάννου

Ό έξοχ. πρέσβυς τής Ελλάδος κ. Μενέλαος Άλεξανδράκης σέ ειδική συγκέντρωση 
έπέδωσε στήν κα Μαρία Π. Ίωάννου καί κα Ελένη Χριστοδούλου τό Χρυσούν Σταυρόν τού 
Βασιλικού Τάγματος τής Εύποιΐας γιά τήν μακρά καί εξαίρετη δράση τους, πού έχει 
έκτιμηθή όπως πρέπει άπό τήν Ελλάδα. Στή συγκέντρωση παρευρεθήκανε όλο τό προσω
πικό τής Βασιλικής Πρεσβείας τής Ελλάδος, εκπρόσωποι τοΰ Ελληνικού Στρατεύματος, οί 
δήμαρχοι Λευκωσίας καί Άμμοχώστου, τά διοικητικά συμβούλια τοΰ «Λυκείου Έλληνίδων 
Άμμοχώστου» καί τής «Μάνας», συγγενείς τών τιμωμένων κυριών καί άλλοι άντιπροσω- 
πευτικοί παράγοντες.

Ό κ. πρέσβυς προσφώνησε πρώτα τήν κ. Ίωάννου καί τής έπέδοσε τό παράσημο μέ τό 
σχετικό δίπλωμα. Συγκινημένη ή κα Μαρία Π. Ίωάννου άντιφώνησε άναπτύσσοντας τά 
ελατήρια τής καλλιτεχνικής, εθνικής, φιλανθρωπικής καί κοινωνικής δράσης της κι’ 
ευχαρίστησε τήν Ελληνική Πατρίδα γιά τήν υψηλή τιμή πού τής έκαμε, τιμή πού άντικτυπά 
καί στις συνεργάτιδές της καί στήν Κύπρο ολόκληρη.

Έφημ. «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» 12 'Ιουλίου, 1969

★ ★ ★

Ή προσφώνησις τοΰ εξ. Πρέσβεως της Ελλάδος 
χ. Μεν. Άλεξανδράχη

Ή προσφορά τής Κυρίας Μαρίας Ίωάννου είναι γνωστή είς όλους μας.
Τό Λύκειον Έλληνίδων 'Αμμοχώστουείναι έργον ίδικόν της.
Τό ΐδρυσεν ή ιδία τό έτος 1930.
Τό έπροικοδότησε διά λαμπρού κτιρίου, τό όποιον στεγάζει καί φιλοξενεί πολλάς έκ 

τών πνευματικών καί κοινωνικών εκδηλώσεων τήςπόλεως τής Αμμοχώστου.
Τό διευθύνει έπί τεσσαράκοντα σχεδόν έτη καί τό έχει καταστήσει κυψέλην πραγματι

κήν, τεταγμένην είς τήν υπηρεσίαν τών ιδεωδών τού έθνους.
Χάρις είς τάς εμπνευσμένος καί άοκνους προσπάθειας τής Κυρίας Μαρίας Ίωάννου, 

ή εθνωφελής δράσις τού Λυκείου είναι άδιάκοπος: Διδάσκει τούς εθνικούς μας χορούς, πα
ρουσιάζει από σκηνής έργα αρχαίων καί νέων Ελλήνων συγγραφέων καί συντελεί 
ούσιαστικώς είς τήν διατήρησιν τών ωραίων Ελληνικών παραδόσεων ώς θεμελίου τής ζωής 
τής σημερινής Κύπρου.

Είς αύτήν τήν άφοσιωμένην καί άκούραστον εθνικήν έργάτιδα, ό Ελληνισμός τής με- 
γαλονήσου οφείλει πολλά, είμαι δέ ιδιαιτέρως εύτυχής, διότι μού άνετέθη τό καθήκον νά τής 
έπιδώσω τά διάσημα τού Χρυσού Σταυρού τού Βασιλικού Τάγματος τής Εύποιΐας, ώς 
έπιβράβευσιν τών υπηρεσιών της υπό τής Ελλάδος.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»,
Χρ. Θ', ’Ιούνιος 1969, άρ. 105, σ. 283
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Τή μέρα τής παρασημοφορίας. Τό ζεύγος Μεν. Άλεξανδράκη. τό ζεύγος Κ. Χρυσάνθη μέ τά παιδιά 
τους.

Δεξίωσις πρός τιμήν τής κ. Μαρίας Ίωάννου
Ό κ. καί ή κ. Κύπρου Χρυσάνθη έδεξίωθηκαν ψές είς τήν οικίαν των μέγαν άριθμόν 

προσκεκλημένων. Ή δεξίωσις έδόθη πρός τιμήν τής κ. Μαρίας Π. Ίωάννου μέ τήν ευκαιρία 
έπιδόσεως πρός αύτήν άφιερώματος τοΰ περιοδικού «Πνευματική Κύπρος». Διά τό φιλό- 
μουσον έργον τής κ. Ίωάννου ώμίλησεν ό κ. Φρίξος Βράχας, τό δέ άφιερωματικόν τεύχος 
έπέδωσεν είς αύτήν ό Θεοφ. Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας κ. Χρυσόστομος έκ μέρους τού 
Μακαριωτάτου.

Είς τήν δεξίωσιν παρέστησαν έκ μέρους τής Ελληνικής Πρεσβείας ό κ. καί ή κ. Άλ. 
Στεφάνου, ό κ. Δ. Σέρμπος, ό κ. Μ. Χρυσάκης, ό Πρέσβυς τοΰ Ισραήλ κ. Άράζι, βουλευταί, 
τά μέλη τής όμάδος πού έκδίδει τήν «Πν. Κύπρον», άνθρωποι τών γραμμάτων καί τών 
τεχνών, μέλη τοΰ Δ.Σ. τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου καί άλλοι.
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Συγκέντρωση γιά τήν χ. Μαρία Π. Ίωάννου Μαρία Π. Ίωάννου

Τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» πραγματοποίησε συγκέντρωση στό σπίτι τοϋ ζεύ
γους Κ. Χρυσάνθη για νά έπιδώση τιμητικά στήν κα Μαρία Π. Ίωάννου τό άφιερωματικό γι« 
αύτή τεύχος του. Παρευρέθηκαν ό Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας κ. Χρυσόστομος, πού μίλησε 
καί άπό μέρους τοϋ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Μακαρίου, εκπρόσωποι τής 
Βασιλικής Πρεσβείας τής Ελλάδος, εκπρόσωποι τοϋ καλλιτεχνικού, επιστημονικού καί 
εκπαιδευτικού κόσμου, τό διοικητικό συμβούλιο τοϋ «Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου», 
όσοι συνεργάστηκαν είδικώς στό άφιερωματικό τεύχος καί συγγενείς τής τιμωμένης. Άπό 
μέρους τοϋ περιοδικού μίλησε ό κ. Φρίξος Βράχας. Δημοσιεύουμε τήν προσφώνησή του:

Σεβαστή Δέσποινα,

Τό περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», εκφράζοντας τόν πνευματικό κι’ εθνικό παλμό 
τοΰ Νησιού μας, είναι φυσικό νά συναισθάνεται πώς δέν μπορεί νά άπουσιάση άπό τή χαρά 
πού έπεφύλαξε στή φωτεινή ελληνική πορεία Σου ή επάξια διάκριση τής Μητέρας Πατρίδας 
καί τού Δήμου Άμμοχώστου. Τή συμμετοχή του, άλλωστε, τή νιώθει σάν καθήκον πρός δ,τι 
ή πολυδύναμη πνοή Σου, ή άρχοντιά τής ψυχής Σου, ή φιλογένειά σου καί ό μόχθος Σου 
ύψωσαν κατακόρυφα μέσα στήν κοινωνία μας σάν πάγιο παράδειγμα Αρετής, σάν μόνιμο 
πνευματικό έργο καί σάν εύαγές ίδρυμα πού θά σκέπη, στήν καρδιά τής πόλης τού Ευαγόρα, 
στό διηνεκές τήν άσκηση τής άνθρωπιάς καί τής έλληνικότητας.

Όλόκληρη ή ζωή Σου, συντροφευμένη άπό τή θερμή στοργή ή τή νοσταλγική μνήμη τοϋ 
άλησμόνητου συζύγου Σου, στάθηκε άπό πάντα κι’ έξακολουθεΐ νά είναι ένα άπό τά πιό 
ώραία ολυμπιακά άγωνίσματα ήθικοϋ καί πνευματικού χρέους. Δέν υπάρχει τομέας καλού 
καί άγαθοϋ πού νά μήν άγκάλιασε δημιουργικά καί δέν υπάρχει ιδέα ελληνική καί χριστια
νική πού νά μή λάτρεψες καί νά μήν άκτινοβόλησες. Ή αιθρία τού φωτός πού ξεδιπλώνεται 
πάνω άπό τά έργα Σου θά καταυγάζη τό λογισμό καί τά όνειρα όλων όσων θέλουν νά διατη
ρούν μέσα τους κάποια συναίσθηση ευθύνης, νά άγαποϋν τόν Άνθρωπο, νά σέβωνται τις 
άξιες καί νά τιμούν τήν Αλήθεια. 'Υπήρξες, σεβαστή Δέσποινα, μιά πραγματική παιδαγω
γός, πού υπηρέτησες μέ αυταπάρνηση τόν τόπο Σου καί τό έθνος.

Ή «Πνευματική Κύπρος», άντανακλώντας στις σελίδες τού τελευταίου τεύχους της τό 
σεβασμό καί τή συγκίνησή της γιά τό εύγενές έργο Σου καί τή δικαίωσή Σου, ξέρει πώς το
ξεύει κάποιους σκοπούς πέρ’ άπό δ,τι χαρίζει σέ Σένα - ξεδιπλώνει κι’ αύτή, μέ τόν τρόπο 
της, ένα γενικώτερο δίδαγμα.

Όμως, Σέ παρακαλεϊ, μέ τήν εύκαιρία τής άποψινής συγκέντρωσης στό φιλόξενο σπίτι 
τοϋ ζεύγους Κύπρου Χρυσάνθη πού είναι καί δικό Σου σπίτι, νά δεχτής τήν προσφορά τοΰ 
τεύχους της αύτοΰ σάν ένα ταπεινό φόρο άγάπης καί τιμής στήν εκλεκτή έλληνίδα πού 
ένσαρκώνεις στή μεγάλη ψυχή Σου.

Ό Θεός μαζύ Σου πάντα!

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» Χρ. Γ, 1969, άρ. 109-110, σελ. 18

Λέγεται συνήθως, ότι ή μεγαλύτερη χαρά τοϋ άνθρώπου στή ζωή, είναι ή χαρά τοϋ νά 
δίνη, τοϋ νά προσφέρη στούς συνανθρώπους του δ,τιδήποτε μπορεί νά τούς χρειάζεται, άπό 
τό περίσσευμα τής δικής του καρδιάς.

Άν είναι άλήθεια αυτό, ή Μαρία Π. Ίωάννου δοκίμασε πολλές χαρές στή ζωή της καί 
έξεπλήρωσε τόν μεγάλο άνθρώπινο προορισμό της, κατά τόν πιό έπιτυχή καί άποδοτικό 
τρόπο. 'Υπήρξε βέβαια καί τυχερή. Όχι μόνον γιατί ό σύντροφός της, ό άλησμόνητος Πανα
γιώτης Ίωάννου, στάθηκε δίπλα της, πολύτιμος βοηθός καί γενναιόδωρος χορηγός στήν 
άνθρωπιστική της δράση, άλλά καί γιατί ό Θεός θέλησε νά τήν προικίση μέ αισθήματα 
άνώτερης ψυχικής εύγένειας, μέ πνευματική άνωτερότητα, ώστε νά μπορή νά διαλέγη τούς 
στόχους της, άλλά καί μέ θέληση άλύγιστη καί σταθερή, ώστε νά τούς πραγματοποιή έτσι 
άκριβώς, όπως κάποτε τούς είχε όραματισθή.

Πιστεύω άκράδαντα, ότι ό Δάσκαλος, ό Γιατρός καί ό Καλλιτέχνης - οί άξιοι φυσικά 
τοϋ όνόματος, - δικαιούνται νά θεωρούν τήν άποστολή τους, ώς μιά μεγάλη παροχή 
ευεργεσίας στούς συνανθρώπους τους. Καί πιό πολύ άπό τούς τρεις αυτούς, δικαιούται νά 
παινεύεται ό Δάσκαλος, γιατί χωρίς αύτόν, δέν μπορούν νά υπάρξουν οί άλλοι δυό. Νά 
γιατί ή Μαρία Π. Ίωάννου είναι άξιοζήλευτη. Ό Θεός, ή Μοίρα, ή άνθρώπινη έφεσή της γιά 
τήν ύπηρεσία πάντα τού Καλού καί τοϋ Δημιουργικού, τής χάρισαν τό προνόμιο νά άνήκη 
στις δυό άπό τίς τρεις αυτές κατηγορίες. 'Υπήρξε καί είναι ΔΑΣΚΑΛΑ καί ΚΑΛΛΙΤΕ- 
ΧΝΙΣ. Θά ήταν νομίζω κοινοτυπία, νά άναφερθοϋν καί έξαρθούν, δλες έκεϊνες οί 
εκδηλώσεις, πού τήν τοποθετούν δικαιωματικά στήν πυραμίδα τών σύγχρονων έκλεκτών 
Έλληνίδων. Είναι σέ όλους γνωστές, όχι μόνο στήν Κύπρο, άλλά καί στήν Ελλάδα. Ή 
άκτινοβολία τών ευγενικών έπιτευγμάτων της, τήν έχουν καταστήσει καί έδώ σ’ έμας, φω
τεινό παράδειγμα προσηλώσεως στά πιό υψηλά ιδανικά καί πραγματοποιήσεως ευγενικών 
σχεδίων, πού άλλοτε θά φαίνονταν χιμαιρικά.

Δέν θά ήθελα νά άπαριθμήσω τά όσα ή Μαρία έχει έπιτελέσει. Αυτά ειπώθηκαν καί 
άλλοτε, είναι γνωστά, θά ειπωθούν καί θά γραφτούν καί τώρα άκόμη, στό άφιερωματικό 
τεύχος τοϋ λαμπρού περιοδικού «Πνευματική Κύπρος». Ή ίδρυση καί ή λειτουργία τού Λυ
κείου τών Έλληνίδων, είναι ή στέγη μόνον, κάτω άπό τήν οποία άναπτύχθηκε ή δράση τής 
Μαρίας Π. Ίωάννου. Εκείνο πού έγώ θά ήθελα νά υπογραμμίσω, μέ τήν εύκαιρία πού μοΰ 
δίνεται σήμερα, είναι ό άνώτερος ψυχικός καί πνευματικός τρόπος μέ τόν όποιο πραγματο
ποιήθηκαν όλα αυτά, είναι ή ευγενική διάθεση, πού χρησιμέυσε ώς κίνητρο, είναι ή παρόρ- 
μηση πού άποδεικνύει τήν ύπαρξη τοϋ Θεού μέσα στήν ψυχή καί στό πνεύμα τοϋ κάθε 
άνθρώπινου πλάσματος, πού θέλει νά δώση άξια στή ζωή του, είναι ή άρτιότητα κάθε συλλή- 
ψεως, ή σταθερότητα στήν παρακολούθηση τής έκτελέσεως, ή συνέπεια στήν κάθε προσπά
θεια, ή τελειότητα τής έκτελέσεως. Καί, πάνω άπ’ όλα, τό ευγενικό άνθρωπιστικό Πνεύμα, 
πού διέπει όλα της τά σχέδια, πού χαρακτηρίζει όλα της τά όνειρα, πού σφραγίζει όλες της 
τίς επιτεύξεις. Ή Μαρία Π. Ίωάννου, άναλωμένη όλόκληρη στή φωτιά τής δημιουργίας, 
είναι μιά λαμπάδα πού καίει, πού φωτίζει, πού άκτινοβολεϊ, πού διδάσκει, πού εμπνέει, πού 
εμψυχώνει καί πού καλεΐ όλους όσοι τήν τριγυρίζουν, μέ τή σεμνότητα καί τήν απλότητά 
της, στό δικό της μεγάλο παράδειγμα. Είναι, μέσα στό χώρο τής Ελληνικής κοινωνικής καί 
πνευματικής ζωής, μιά Εθνική Προσφορά.

Τής στέλνω τόν θαυμασμό μου καί τήν άγάπη μου.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΤΑΞΑ-ΚΡΟΝΤΗΡΑ 

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
Χρ. Θ’, ’Ιούνιος 1969, άρ. 105, σ. 321
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Διαθήκη Άρ. 282 Ή Μαρία Π. Ίωάννου στή Θεσσαλονίκη

Ή τελευταία διαθήκη μου, έμοϋ τής Μαρίας Παναγιώτη Ίωάννου έξ Άμμοχώστου, 
Κύπρου, γενομένη σήμερον τήν 29ην ημέραν τοΰ μηνάς Αύγουστου τοϋ έτους χίλια 
έννεακόσια έξήκοντα εννέα, έν Άμμοχώστω Κύπρου, έλευθέρως, άβιάστως καί οικεία βου- 

λήσει μαρτυρεί τά άκόλουθα.

Δίδω καί κληροδοτώ εις τήν άδελφήν μου Πνευματίαν Μιχαλάκη Μέρτακα, τήν 
έπικαρπίαν, χρήσιν καί διαχείρισιν τοϋ κήπου μου, τοϋ ευρισκομένου εις Βαρώσια έναντι 
τής έκκλησίας Αγίας Παρασκευής, σκάλες 15 (δεκαπέντε) έφ’ όρου ζωής αυτής καί μετά θά
νατον αύτής εις τόν σύζυγόν της Μιχαλάκην Μέρτακαν καί μετά τόν θάνατον αύτοϋ δίδω 
καί κληροδοτώ τούτον εις τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου. Νοείται, ότι ό ρηθείς 
κήπος μου θά περιέρχεται κατά κυριότητα εις τό ρηθέν Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου 
καί εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ούτος ήθελε παύσει νά είναι κήπος, λόγω 
άποξηράνσεως τών έν αύτώ δένδρων ή άλλως καθ’ οίονδήποτε χρόνον πρό τοϋ θανάτου 
τών ρηθέντων, Πνευματίας Μιχαλάκη Μέρτακα καί Μιχαλάκη Μέρτακα.

Έκ τής υπολοίπου περιουσίας μου ποσόν χιλίων λιρών νά κατετεθή εις τήν Τράπεζαν 
Κύπρου εις τό διηνεκές, ϊνα οί τόκοι των χρησιμοποιούνται διά τά εξής βραβεία ύπό 
μορφήν άσημένιων κυπέλων, εις τά όποια θά χαράσσωνται τό όνομα άθλοθέτου καί τό 
όνομα τοϋ προσώπου εις μνήμην τοϋ όποιου δίδεται τό κύπελον: Παναγιώτειον, Θεοδού- 
λειον, Άνδρέειον, Γιαννάκειον, Περσεφόνειον, Μανωηλίδειον, Μαρίας Π. Ίωάννου, (Τε- I 

χνική Σχολή) Μαρίας Π. Ίωάννου (Οικονομικόν Γυμνάσιον) καί Γέωργιον Δημήτριον.

Έν Άμμοχώστω 29 Αύγούστου, 1969

(Υπ.) Μαρία Π. Ίωάννου.
Ύπεγράφη ύπό τής είρημένης Μαρίας Π. Ίωάννου έξ Άμμοχώστου, ήτις είναι προσω- 

πικώς γνωστή μας καί έχει σώας τάς φρένας, τή έντολή καί παρακλήσει αύτής, σήμερον 29ην 
Αύγούστου, 1969, έν Άμμοχώστου Κύπρου, ένώπιον καί έπί παρουσία πάντων ημών παρι- . 
σταμένων ταυτοχρόνως, οί όποιοι ένώπιον καί παρουσία άλλήλων ύπογράφωμεν τά 

όνόματά μας, ώς έπιβεβαιωταί μάρτυρες.

Μάρτυρες:
1. Κ. Παρασκευά
2. Θ. Άγαμέμνονος
3. Σ. Κελβέρης.

(Ύπ.) Μαρία Π. Ίωάννου
29.8.69

Μιά Κυπρία διανοουμένη, ή πρόεδρος καί ίδρύτρια τοϋ 
Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώ-στου κ. Μαρία Π. Ίωάννου μαζύ 
μέ τήν άντιπρόεδρο κ. Πετρίδη ήρθαν γιά μερικές μέρες στήν 
Θεσσαλονίκη.

Ή κ. Ίωάννου είναι μία γυναικεία φυσιογνωμία τής Κύ
πρου άπ’ αύτές πού πρόσφερε καί προσφέρει πάρα πολλά. Δίδα
ξε μόνο 10 έργα τών τραγικών ποιητών, πολλά έργα τού νεοελ
ληνικού θεάτρου, καί χρόνια τώρα διδάσκει άπαγγελία δωρεάν 
στό Λύκειο Έλληνί-δων έχοντας καταφέρει νά δώση στά 
Ελληνόπουλα όλη τήν άγάπη γιά τούς Έλληνες ποιητάς. Ή 

προσφορά της αύτή στόν πολιτιστικόν τομέα βρήκε άνταπόκριση καί έκτιμήθηκε άπ’ όλους 
τούς πνευματικούς παράγοντες, άκόμα καί ή δημοτική Επιτροπή Άμμοχώστου έτίμησεν 
τήν κ. Ίωάννου μέ τήν άνώτερη διάκριση τοϋ Δήμου - πράγμα πού ούτε σέ κανέναν άνδρα 
δέν έκαμε - χρυσό μετάλλιο γιά τις πολλαπλές ύπηρεσίες της στήν πόλη καί τό ένθεο πάθος 
της γιά τις πνευματικές άπασχολήσεις της.

Ή πνευματική Θεσσαλονίκη έτίμησε τήν κ. Μαρία Ίωάννου μέ διάφορες έκδηλώσεις. 
Άναφέρομε τήν δεξίωση τού «Φλόκα» πού ώργάνωσε ή λογοτέχνιδα κ. Ρούλα Παπαδημη- 
τρίου καί στήν όποια παρέστησαν όλες σχεδόν οί ποιήτριες καί λογοτέχνιδες τής Θεσσαλο
νίκης, καθώς καί τήν Φιλολογική συγκέντρωση στό σαλόνι τής λογοτέχνιδος καί λυρικής 
ύψιφώνου κ. Ίφ. Διδασκάλου, όπου ή ποιήτρια κ. Χρυσάνθη Ζιτσαία απήγγειλε ποίημα 
άφιερωμένο στήν κ. Ίωάννου καί η ποιήτρια κ. Διδασκάλου συνοδευομένη στό πιάνο από 
τήν πρόεδρο τοΰ Συνδέσμου άποφοίτων ’Ωδείων κ. Μαρία Ζαχαροπούλου, ερμήνευσε θαυ
μάσια έργα Ελλήνων καί ξένων συνθετών. Συγκινημένη ή κ. Ίωάννου άπό τήν ώραία 
άτμόσφαιρα μίλησε μέ τόση θέρμη ώστε νά άναλυθή σέ δάκρυα. Ή παρουσία τών ποιητριών 
καί λογοτέχνιδων κ. Χρ. Ζιτσαίας, Ρούλας Παπαδημητρίου, Άλ. Παραφεντίδου, Γαλάτειας 
Μπαλτά, Έλευθ. Παπαδάκη, δ. Νανάς Κόντου, Έρ. Μέλλου, τής κ. Σνώκ, τής κ. Γκοσιοπού- 
λου,τής καλλιτέχνιδος κ. Μαρ. Ζαχαροπούλου, τής καλλιτέχνιδος δ. Καλ. Παπαδημητρίου 
καί άλλων κυριών πού είχαν κληθή, έδωσε τήν εύκαιρία στήν τιμωμένη κ. Ίωάννου νά 
έκφράση τό θαυμασμό της γιά τή γυναικεία πνευματικότητα τής Θεσσαλονίκης, πού τόσο λί
γο τήν χάρηκε γιατί έφυγε γιά τά Μετέωρα. Είχαμε τήν εύτυχία νά μιλήσωμε πολλή ώρα μέ 
τήν κ. Ίωάννου γιά πνευματικά ζητήματα τής Κύπρου καί τής Θεσσαλονίκης, γιά τά όποια 
έδειξε ξεχωριστό ένδιαφέρον καί κάλεσε ήδη ώρισμένες λογοτέχνιδες στήν Κύπρο γιά 
ομιλίες καί ρεσιτάλ τραγουδιού.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ» 28 Σεπτ. 1967
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Ή χ. Μαρία Π. Ίωάννου στήν Θεσσαλονίκη

Ή Θεσσαλονίκη είχε τήν μεγάλη τιμή νά φιλοξενήση γιά λίγες μέρες τήν ακούραστη, 
τήν άσύγκριτη Κυπριώτισσα Έλληνίδα κ. Μαρία Παναγιώτου Ίωάννου.

Ήλθε καί μάς έφερε μαζί μέ τίς εξήντα κυρίες καί δεσποινίδες του Λυκείου 
Έλληνίδων τήν πνοή τής Κύπρου μας. Μέ τόν ερχομό της εδώ στήν ώραία Νύμφη του Θερ
μαϊκού μάς έδόθη ή ευκαιρία νά τής σφίξουμε θερμά τό χέρι γιά τήν τεράστια εργασία πού 
κάνει στήν πατρίδα τής Θεάς Αφροδίτης.

Ακούραστη πάντα έργάζεται ώς ή καλύτερη πρέσβυρα τής Ελλάδος... Σέ όλους τούς 
τομείς τής Τέχνης καί τοΰ Πνεύματος.

Στόν άρχαΐο μας θεατρικό τομέα Ιδεώδης διδασκάλισσα. Κάθε χρόνο καί ένα άπό τά 
άριστουργήματα τής άρχαίας μας τραγωδίας θά άνεβάση στό θέατρο τής Σαλαμίνας.

’Εφέτος παρουσίασε τήν τραγωδία τοΰ Σοφοκλέους «ΤΡΙΧΙΝΙΑΙ» ένα έργο όχι τόσο 
γνωστό σ’ όλους μας. Άν όμως όλοι (όσοι φυσικά μπορούν) άκολουθοϋσαν τό παράδειγμά 
της, άσφαλώς τό άρχαΐο μας θέατρο θάταν καί στήν πιό μικρή γωνιά τού κόσμου γνωστό.

Ή μεγάλη μας Κυπρία κ. Μαρία Π. Ίωάννου, κάθε τόσο άνακινεΐ τά λιμνάζοντα θεα
τρικά μας νερά, καί μάς δίδει σέ κάθε παρουσιαζόμενο έργο τήν πιό τέλεια έκτέλεση.

"Ενας όμιλος έρασιτεχνών νέων κυριών, δεσποινίδων καί κυρίων άποτελοϋν τό κατάλ
ληλον άνιδιοτελές προσωπικό τοΰ θεατρικού ομίλου.

Διαλεγμένο πάντα μεταξύ εκατοντάδων νέων τής Κύπρου, άπό τήν ίδια αύτή ιέρεια τής 
Τέχνης.

Μόνη της διδάσκει κάθε φορά τό μεγάλο έργο, μόνη της φροντίζει γιά τίς ένδυμασίες, 
τά σκηνικά, τήν μουσική καί σέ ότι άφορά όλη τήν παράσταση. Μά καί όλοι αύτοί οί καλλι- 
τέχναι, κάτω άπό τήν διαρκή παρακολούθησή της τίποτε ποτέ δέν έχουν νά ζηλέψουν άπό 
τούς καλλίτερους έπαγγελματίες ήθοποιούς.

Είμαστε ευτυχείς πού σφίξαμε τό χέρι τοϋ πρωταγωνιστή κ. Γεωργίου Πετρασίτη, ένας 
απλός εύγενής καλλιτέχνης, πού κάθε χρόνο προσφέρει τόσα πολλά στό έρασιτεχνικό θέα
τρο τής Άμμοχώστου. Σήμερα όλη ή Κύπρος όμιλεΐ γι’ αύτόν γιά τόν υπέροχο ρόλο τοϋ 
Ηρακλή έδωσε τόν εαυτό του ολόκληρο. ’Εφέτος θαυμάσθηκε ένα καινούργιο βλαστάρι τοϋ 
θεάτρου, ό γιός του Άνδρέας, πού στό ρόλο τοΰ γέροντος είχε μεγάλη έπιτυχία.

Μά ή άποκάλυψη τής βραδυάς ό Άνδρέας Τρυφωνίδης στό ρόλο τοϋ Ξίγα, μέ τήν κα
θαρή άρθρωση, μέ τό ώραΐο τέμπο τής φωνής, καί τό έπιβλητικό παρουσιαστικό του, 
άπέσπασε τόν θαυμασμό τοϋ πολυαρίθμου εκλεκτού όπως πάντα άκροατηρίου.

Όλοι οί νέοι καλοβαλμένοι στό ρόλο τους.
Διεκρίθησαν έπίσης ή "Ελλη Άρίστη, Γεώργ. Μοσίμης, Γεωργία Παυλίδου καί Δημή- 

τριος Μουΐμης.
Άπό τίς κοπέλλες πού άποτελοΰσαν τόν χορό όλες ήταν άψογες. "Ενα μεγάλο εύγε γιά 

όλες καί γιά όλους.
Θερμά συγχαρητήρια στήν υπέροχη αύτή Κυπρία τήν κ. Μαρία Π. Ίωάννου, πού 

άκούραστη καί άγέραστη δημιούργησε πριν 40 χρόνια τόν όμιλο τοϋ Λ. Ελ. Κύπρου, χωρίς 
ούτε στιγμή νά τό έγκαταλείψη στήν τύχη του, μά πάντα φρουρός άγγελος βρίσκεται κοντά 
του.
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Γι’ αύτό σήμερα όλη ή Κύπρος μά ιδιαίτερα ή ’Αμμόχωστος, άπό άκρη σέ άκρη, μαζί μέ 
τούς άνθρώπους της είναι υπερήφανοι γι’ αύτήν...

Ή Ελλάδας μας ώς έλάχιστο φόρο τιμής άπένειμε εφέτος εις τήν αίθουσα τής Βασι
λικής Πρεσβείας τής Ελλάδος παρασημοφορία διά τοϋ Χρυσού Σταυρού τοϋ Βασιλικού 
Τάγματος Εύποΐας στήν κ. Μαρία Π. Ίωάννου.

Ό Πρέσβυς τής Ελλάδος καί ή κ. Μενελάου Άλεξανδράκη, έδεξιώθησαν μέ τήν 
ευκαιρία όλο τό διοικητικό συμβούλιο τοϋ Λ.Ε. Άμμοχώστου.

Κατά τήν τελετήν ό πρέσβυς άπηύθυνε τήν άκόλουθον προσφώνησιν:

«Σκοπός αυτής τής συγκεντρώσεώς μας είναι νά τιμήσωμεν τήν διακεκριμένη 
Έλληνίδα τής Κύπρου τής όποια ή μακρά καί έξαίρετος δράσις έξετιμήθη ύπό τής Ελλάδος 
καί σήμερα τυγχάνει τής πρεπούσης έπισήμου άναγνωρίσεως.

Ή προσφορά τής κ. Μ. Ίωάννου είναι γνωστή εις όλους μας. Τό Λύκειον Έλληνίδων 
Άμμοχώστου είναι έργον ίδικόν της, τό ΐδρυσεν ή ιδία τό έτος 1930. Τό έπροικοδότησεν διά 
λαμπρού κτιρίου, τό όποιον στεγάζει καί φιλοξενεί πολλάς έκ τών πνευματικών καί κοινω
νικών έκδηλώσεων τής πόλεώς μας. Τό διευθύνει έπί τεσσαράκοντα σχεδόν έτη, καί τό έχει 
καταστήσει κυψέλην πραγματικήν, τεταγμένην εις τήν υπηρεσίαν τών ιδεωδών τού έθνους.

Χάρις εις τάς έμπνευσμένας καί άοκνους προσπάθειας τής κ. Μαρίας Ίωάννου ή 
έθνοφελής δράσις τοΰ Λυκείου είναι άδιάκοπος. Διδάσκει τούς εθνικούς μας χορούς, πα
ρουσιάζει άπό σκηνής έργα άρχαίων καί νέων Ελλήνων συγγραφέων καί συντελεί 
ούσιαστικώς εις τήν διατήρησιν τών ώραίων έλληνικών παραδόσεων ώς θεμελίου τής ζωής 
τής σημερινής Κύπρου.

Εις αύτήν τήν άφοσιωμένην καί άκούραστον έθνικήν έργάτιδα ό Ελληνισμός τής μεγα- 
λονήσου όφείλει πολλά, είμαι δέ Ιδιαιτέρως εύτυχής, διότι μού άνετέθη τό καθήκον νά τής 
έπιδώσω τά διάσημα τοΰ Χρυστοϋ Σταυρού τοΰ Βασιλικού Τάγματος τής Εύποΐας ώς 
έπιβράβευσιν τών ύπηρεσιών της ύπό τής Ελλάδος».

Δεύτερον χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως Άμμοχώστου. Λίγες μέρες τού Μαΐου είχαν 
περάσει μόνον άπό τήν μεγάλην ήμέραν τής βραβεύσεως καί νέα συγκίνηση περίμενε τόν λαό 
τής Άμμοχώστου.

Εις μίαν έξαιρετιώς σεμνήν τελετήν προσέφερε τό χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως 
Άμμοχώστου εις τήν κ. Μαρία Π. Ίωάννου ό δήμαρχος Α.Χ. Πούγιουρος.

Εις τήν μεγάλην αίθουσα δεξιώσεων εις τό δημοτικόν μέγαρον τής πόλεως είχον συγκε- 
ντρωθή βουλευταί, έκπρόσωποι οργανισμών καί σωματείων, συγγραφείς, ποιηταί καί ζω
γράφοι καθώς καί όλη ή έκλεκτή κοινωνία, έκτιμητάς τοΰ έργου τής τιμωμένης.

Ή τιμωμένη κ. Μ. Ίωάννου συνοδευομένη άπό τόν δήμαρχον καί τό δημοτικόν συμ- 
βούλιον έφθασε στήν αίθουσα ύπό τά χειροκροτήματα τών πολυπληθών παρευρισκομένων.

Ό κ. Πούγιουρος, κατόπιν συντόμου όμιλίας κατασυγκινημένος άπένειμε στήν κ. Μ. 
Π. Ίωάννου τό χρυσοΰν μετάλλιον.

Με δακρυσμένα μάτια άπό συγκίνηση καί εύτυχία εύχαρίστησε λέγοντας: «Πριν λίγες 
μέρες ένας άλλος έξαίρετος άνθρωπος άντιπρόσωπος τής μητρός Ελλάδος, ό έξοχώτατος 
κ. Άλεξανδράκης μού έκαμε τήν μεγάλη τιμή νά μέ παρασημοφορήση μέ τό τιμητικόν παρά- 
σημον τής Εύποΐας. Έκείνη τήν στιγμή έβλεπα μπροστά στά μάτια μου τήν Ελλάδα τήν με
γάλη μας πατρίδα καί συγκινημένη τήν έκαμάρωνα.
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Σήμερα βλέπω μπροστά στά μάτια μου ολόκληρη τήν πόλιν μας, τήν πόλι τοϋ Ευαγό
ρα, τήν γενέτειρά μου νά μέ τιμά διά τής Δημοτικής ’Αρχής.

Ή τιμή όμως ανήκει είς τήν Ιδίαν τήν πόλιν, καί τούς πολίτας, τούς συμβούλους καί 
τήν Δήμαρχόν της.

Διότι έκεΐνο τό όποιον έκαμα καί ο,τι έκαμα αποτελεί απλώς ένα χρέος πρός τήν πόλιν 
μου καί τούς δημότας μιά ύποχρέωσις πρός τήν Ελληνική μας Κύπρο καί τήν πατρίδα μας 
Ελλάδα».

Άνεφέρθη, με λίγα λόγια είς τό μακροχρόνιο έργο της καί στό τέλος εύχαρίστησε τόν 
δήμαρχον, γιά τήν έξαίρετον τιμήν πού τής έκαμαν.

Μετά ό κ. Δήμαρχος ώμίλησε μέ πολύ ώραΐα λόγια, γιά τήν προσωπικότητα, τό έργο 
καί τάς πραγματικός θυσίας τής τιμωμένης πρός άνάβαση τοϋ πνευματικού έπιπέδου τής 
πόλεώς του, εύχόμενος ότι τό έργο τής κ. Μαρίας Π. Ίωάννου νά βρή μιμητός διά νά διατη- 
ρηθή άσβεστος ή φλόγα τής Ελληνικής ψυχής τής νεολαίας μέχρι τής έκπληρώσεως τών 
ε’θνικών επιδιώξεων τοϋ λαοϋ μας.

Τά τελευταία λόγια τοϋ δημάρχου έκαλύφθησαν άπό τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα 
τών ακροατών.

Μετά τήν τελετήν τής βραβεύσεως ό δήμαρχος καί οί δημοτικοί σύμβουλοι έδεξιώθη- 
σαν όλους τούς παρευρισκομένους είς τό δημοτικόν μέγαρον.

Ή ώραία αύτή γιορτή πρός τιμήν τής Μεγάλης Κύπριας Πατριώτισσας τελείωσε μέ 
τούς ήχους τής Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Ή «Πνευματική Κύπρος» τό άριστο αύτό περιοδικό άφιέρωσε ολόκληρο τό τεύχος 
’Ιουνίου γιά τήν ζωή καί τό έπιτελεσθέν έργο τής τιμωμένης. Εύχόμεθα ολόθερμα καί εμείς 
οί Θεσσαλονικεΐς όπως ή πραγματική μεγάλη πατριώτισσα τής Κύπρου μας γρήγορα τιμηθή 
μέ τό βραβείο τής ’Εθνικής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Είναι κάτι πού δικαιωματικώς τής άνήκη.

ΕΡΑΤΩ Γ. ΜΕΛΛ10Υ 
«ΕΡΕΥΝΑ» 27 Σεπτ. 1969 Θεσσαλονίκη

Ή Μαρία στό πατρικό της σπίτι.

Βραβείο Ακαδημίας στο Λύχειο Ελληνίδων Αμμοχώστου
Δίκαιη η βράβευση του «Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου» από την «Ακαδημία Αθη

νών», γιατί το γυναικείο αυτό σωματείο υπήρξε φυτώριο γραμμάτων και τεχνών σε μια πό
λη, που τότε, πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε περιορισμένη πνευματική και καλλιτεχνική 
κίνηση. Η φωτισμένη φυσιογνωμία της Μαρίας Π. Ιωάννου (οικογενειακό όνομα Μαρία 
Ανδρέου) με την συνεργασία κυριών της πόλης και τη σοφή συναντίληψη του συζύγου της 
Παναγιώτη Ιωάννου ως χορηγού, πραγματοποίησε την έμπνευσή της με την ίδρυση του σω
ματείου αυτού, που απέδωσε στη μουσική, στο χορό, στο θέατρο και στις πνευματικές γενι
κά αναζητήσεις, χωρίς να παραμερίσει και τη φιλανθρωπική δράση, όπου πάλιν τα γράμμα
τα είχαν πρωεύουσα θέση.

Είναι στοιχειώδης δικαιοσύνη η γρήγορη αναφορά στην πρωτεργάτρια του σωματείου 
αυτού, στο οποίο δαπάνησε όλη τη ζωή της, από την νεαρή ηλικία έως τα γεράματα, διευθύνο- 
ντάς το (και χρηματοδοτώντας το) ως πρόεδρος από το 1930 έως το 1970, σαράντα συνεχή 
χρόνια. Αφού και μεταθανάτια του συμπαραστεκόταν πνευματικά και οικονομικά με διάφο
ρες προικοδοτήσεις. Και τώρα ακόμα στην προσφυγιά, το πνεύμα της εποπτεύει τους τρεις 
κλάδους του (Αεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα), τουλάχιστον ως παράδοση και πρόγραμμα δρά- 
σεως, όπου συγγενείς της εξ αίματος και αγχιστείας δρουν. Η Μαρία Π. Ιωάννου γεννήθηκε 
στην Αμμόχωστο το 1896 από πολύ φτωχή, εργατική οικογένεια. Φοίτησε στο σχολείο της πό
λης, πάντοτε με διακρίσεις και με πνευματικές ανησυχίες, κάτω από την ευεργετική επίδραση 
της Περσεφόνης Παπαδοπούλου, ενός πολύ ξυπνημένου γυναικείου πνεύματος. Οι συγγενείς 
της βλέποντας τις πνευματικές επιδόσεις της και με συνεργασία εκτιμητών της εξασφαλίσανε 
με εράνους τη σπουδή της στο Διδασκαλείο Λευκωσίας, όπου επίσης αναδείχθηκε τόσο στα 
μαθήματα όσο και σε σχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική, απαγγελία). Δού

λεψε δασκάλα σε χωριά της επαρχίας της και 
ύστερα διορίστηκε στο ανώτερο παρθεναγωγείο 
της Αμμοχώστου. Η κοινωνική και πνευματική 
δράση της, στην πόλη της ξεχώρισε σημαντικά. 
Το 1929 παντρεύτηκε τον μεγαλέμπορα και ερα
στή των γραμμάτων και τεχνών Παναγιώτη Ιω
άννου (από την Πιτσιλιά), ο οποίος της παρα
στάθηκε σε κάθε δραστηριότητά της. Ακριβώς 
προς το τέλος του 1929 άρχισε η Μαρία Π. Ιω
άννου να συζητεί με μερικές πρώην συμμαθή- 
τριές της την ίδρυση γυναικείου σωματείου. Το 
ένθεο πάθος της προς ανύψωση πνευματικά και 
κοινωνικά της γυναίκας κατενίκησε τις δυσκο
λίες των χρόνων εκείνων και το 1930 πραγμα
τοποιεί την ίδρυση του «Λυκείου Ελληνίδων 
Αμμοχώστου» και εκλέγεται πρώτη πρόεδρος. 
Από τη χρονολογία αυτή αρχίζει μια ολόκληρη 
σειρά δραστηριοτήτων του Λυκείου.

Ίδρυση Ωδείου, το πρώτο Ωδείο Αμμοχώ
στου απ’ όπου ξεκίνησε η μουσική παιδεία 
στην πόλη αυτή, η πρώτη γυναικεία μαντολι
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νάτα της πόλης, η ογδονταμελής παιδική χορωδία, η χορωδία νέων, τα φιλολογικά τέια κάθε 
Πέμπτη με παιδικό θέατρο, απαγγελίες, τραγούδια. Επιπλέον: τμήμα ρυθμικής γυμναστικής 
και μπαλέτου, βιβλιοθήκη. Η ομάδα θεατρικών ερμηνειών (ιδίως αρχαίας τραγωδίας και 
παιδικού θεάτρου, που πραγματοποίησε πέραν από 200 παραστάσεις), οι συναυλίες και 
εκατοντάδες ομιλίες και διαλέξεις από εξέχουσες φυσιογνωμίες αποτελούσαν γεγονότα για 
την πόλη. Όμως το Λύκειο μερίμνησε και για παιδική εξοχή. Τα μέλη του συμμετείχαν ενερ- 
γώς στα ανθεστήρια και στη γιορτή της πορτοκαλιάς. Αλλά και το παρών στους εθνικούς 
αγώνες υπήρξε αξιοσημείωτο.

Η Μαρία Π. Ιωάννου στην περίοδο του Απελευθερωτικού Αγώνα μας 1955-1959 (πρώ
τη φορά το αποκαλύπτουμε) είχε στο υπόγειο του σπιτιού της τον πολυγράφο της ΕΟΚΑ, 
περιοχή Αμμοχώστου και σε κάποια χαλάσματα του περβολιού της κρύβονταν μέλη της ΕΟ
ΚΑ, που τροφοδοτούσε με τον κηπουρό της, και στην υπόγεια κρύπτη του τάφου, όπου τα 
οστά του συζύγου της, με την άδειά της, φυλάγονταν τα όπλα της εθνικής αυτής οργάνωσης.

Πραγματικά το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου, υπήρξε ένας από τους λίγους εθνι
κούς φορείς στον κυπριακό χώρο με την πνοή και τη διαχείρηση της Μαρίας Π. Ιωάννου. 
Από το κληροδότημα του συζύγου της ανήγειρε το καλλιμάρμαρο «Μέγαρο του Λυκείου Ελ
ληνίδων Αμμοχώστου» και το προικοδότησε για να συνεχίζει ανενόχληλα το έργο του. Το 
πνεύμα των δωρητών συνεχίζεται στο εξής επίγραμμα.

Μέλαθρο μουσικής και πνεύματος, / ιδεών πηγή και στάδιο άμιλλας /προς δόξα των 
Ελλήνων και της Τέχνης/ιδρύσαμε εμείς ικέτες του Απόλλωνα.

Μαρία και Παναγιώτης Ιωάννου.

Βέβαια το έργο και η προσφορά της Μαρίας Π. Ιωάννου εκτιμήθηκε από την Ελληνική 
Πολιτεία και από τα σωματεία της πόλης. Η πόλη πένθησε την αποδημία της το 1970 με το 
κλείσιμο των καταστημάτων και την παρακολούθηση της κηδείας από πλήθος κόσμου.

Εφέτος με τη βράβευση του «Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου» από την «Ακαδημία 
Αθηνών» η ψυχή της αείμνηστης Μαρίας Π. Ιωάννου θα αγάλλεται, όχι τόσο για τα δικά της 
επιτεύγματα, όσο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του σωματείου, που θα τόθελε να 
πρωτοκαθεδρεί σε παγκόσμια πια κλίμακα.

Η «Ακαδημία Αθηνών» έκαμε ευσυνείδητα ένα καθήκον κι εμείς εκτιμούμε βαθύτατα 
τη χειρονομία της. Επίσης επαινούμε τη φροντίδα μελών της οικογένειάς της για να προ
βάλλουν επισήμως την ιδιαίτερη θέση του Λυκείου στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή 
της Κύπρου. Αλλά και τις παλιές συνεργάτιδες της συγχαίρουμε που εξακολουθούν να 
δρουν με βάση τις γραμμές που χάραξε η άλλοτε πρόεδρός τους.

Ένα ερώτημα γεννιέται: Η κυπριακή πολιτεία τι έκαμε, εκτός από τις παρουσιάσεις 
επισήμων στις διάφορες εορταστικές συγκεντρώσεις του σωματείου;

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
Έφημ. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ», 30Δεκεμβρίου 1987

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Απόσπασμα από τήν έκθεση τοΰ Γενικού Γραμματέως 

τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών Μενέλαου Παλλάντιου 
(πανηγυρική συνεδρία τής ’Ακαδημίας τής 29ης Δεκεμβρίου 1987)

Μετά άπό πρόταση τής Τάξεως τών ’Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών καί άπόφαση 
τής Όλομελείας άπονέμεται:

11) Βραβείο στό «Λύκειο Έλληνίδων Άμμοχώστου» γιά τήν 57χρονη εθνική προσφο
ρά του στήν εξυπηρέτηση καί προαγωγή τών πνευματικών καί ήθικών ιδεωδών τής Κύ
πριας.

Ιδρύθηκε στήν ’Αμμόχωστο τό 1930 άπό ομάδα νεαρών γυναικών τής Κύπρου ύπό τήν 
καθοδήγηση τής δασκάλας Μαρίας Ίωάννου, πού χάρισε καί τό καλλιμάρμαρο κτίριο όπου 
στεγάζεται τό ίδρυμα. Εργάστηκε γιά τήν άναβίωση τών ήθών καί εθίμων τής Κύπρου, διορ- 
γανώνοντας διαλέξεις, ρεσιτάλ, εκθέσεις, θέατρο, χορευτικές εκδηλώσεις καί πρωτοστατεί 
σέ όλους τούς εθνικούς άγώνες. Πολλοί άπό τούς κορυφαίους "Ελληνες τών Γραμμάτων καί 
Τεχνών πέρασαν άπό τό βήμα του καί συνέβαλαν στήν αναγνώρισή του. Κατά τήν τουρκική 
εισβολή, τό Λύκειο έγινε κέντρο όπου μαζεύονταν τά ρούχα καί τά τρόφιμα γιά τούς πρό
σφυγες τής Κερύνειας καί άνέλαβε άγώνα διαφωτισμού τής κοινής γνώμης τού εξωτερικού 
μέ τηλεγραφήματα καί έπιστολές. Σήμερα μακρυά άπό τήν έδρα του λειτουργεί μοιρασμένο 
σέ άλλες πόλεις, χωρίς νά σταματά τις προσπάθειές του, περιμένοντας τήν άπελευθέρωση 
τής σκλαβωμένης γής του.

’Ακριβές άπόσπασμα 
’Αθήνα. 29 Δεκεμβρίου 1987 

Ό Γενικός Γραμματέας 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΑΑΑΝΤΙΟΣ

Ό Μεν. Άλεξανδράκης, πρέσβυς τής 'Ελλάδος, 
παρασημοφορεί τήν Μαρία Π. Ίωάννου.
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Μαρία Π. Ίωάννου (μαθήτρια Μαρία Άνδρέου)

Β'
Ομιλίες - Εκφωνήσεις - Δημοσιεύσεις

’Αποχαιρετιστήρια Όμιλία
Πριν εγκαταλείπω τό αγαπητόν μου σχολεϊον, πριν εϊπω τό τελευταϊον χαϊρε πρός τό 

λατρευτόν μου επάγγελμα, τό όποιον παιδιόθεν ώνειρεύθηκα καί ήγάπησα θεωρώ καθήκον 
μου, όπως καί δημοσία έκφράσω τάς θερμοτάτας τών ευχαριστιών μου καί τήν ευγνωμο
σύνην μου Ιον μέν πρός τάς έκάστοτε σχολικάς επιτροπείας αί όποϊαι διά τού τακτικού έπί 
13 συνεχή έτη διορισμού των μού έδιδον τήν τιμήν νά μού έμπιστεύωνται, τήν διαπαιδαγώγη- 
σιν τών τέκνων της πόλεώς μου 2ον δέ πρός άλας τάς άγαπητάς μου συναδέλφους άμφο- 
τέρων τών Παρθεναγωγείων διά τήν πρός εμέ εύγενή συμπεριφοράν των Ιδιαιτέρως δέ 
καθήκον έχω νά ευχαριστήσω μέ ολην τήν δύναμιν τής ψυχής μου τήν λατρευτήν μου Διευθύ
ντριαν Δα Έλ. Χατζηπέτρου τήν ιδεώδη αύτήν έργάτριαν τής Παιδείας τήν τελείαν ώς πρός 
όλα τής όποιας είχα τό μέγα ευτύχημα νά γνωρίζω τά λεπτά καί εύγενή αισθήματα καί τόν 
θερμόν ζήλον διά τήν έκτέλεσιν τού υψηλού τής διδασκαλίσσης καί δή τής διευθυντρίας κα
θήκοντος καί ώς μαθήτριά της έπί έξι έτη καί ώς συνεργάτις της έπί δεκατρία συνεχή έτη.

Ναί, μαθήτριά της καί συνεργάτις της, τό λέγω μεθ’ υπερηφάνειας, διότι πραγματικώς 
πρέπει νά ύπερηφανεύωνται όσαι έπέρασαν άπό τά χέρια της καί προσέτι δσαι έχουν τό 
ευτύχημα νά συνεργάζονται μετ’ αύτής. Όμολογώ δέ, ότι άν καί κολακεύομαι νά πιστεύω 
έξετέλεσα τό καθήκον μου τούτο οφείλω κατά μέγιστον λόγον εις τήν συνεργασίαν τής 
ιδανικής αύτής διευθυντρίας πρός τήν όποιαν πάντοτε προσέτρεχον κατά τάς δύσκολους 
περιστάσεις τής διδασκαλικής μου ζωής.

Ή λεπτότης, ή άβρότης, ή τελειότης τού άφθάστου χαρακτήρός της τό τάκτ μέ τό 
όποιον έκανόνιζεν όλα καί έν γένει αί σοφαί συμβουλαί της θά μού μένουν άλησμόνητοι. 
Καταλήγουσα σάς άποχαιρετώ μετά πόνου ψυχής λατρευτή μου Διευθύντρια, άγαπητοί μου 
συνάδελφοι καί άγαπηταί μου μαθήτριαι πρός τάς οποίας δέν έχω τίποτε νά προσθέσω μετά 
τά σοφά λόγια τής έμπνευσμένης μας Διευθυντρίας παρά μίαν έγκάρδιον ευχήν διά τήν 
διαρκή σας προκοπήν καί μίαν θερμήν παράκλησιν, όπως φυλαξητε βαθειά μέσα τήν ώραίαν 
καί άθώαν ψυχήν σας, τά υψηλά καί υπέροχα διδάγματα τά όποια έχετε άντλήσει άπό τό άγ. 
μας σχολεϊον. Παρακαλώ δέ τό σεβαστόν Κοινόν τής πόλεώς μου νά βεβαιωθή, ότι καίτοι 
άποσυρόμενη τής διδασκαλικής μου θέσεως ουδέποτε θά παύσω νά ένδιαφέρωμαι τόσον διά 
τήν πρόοδον τών έκπαιδευτηρίων όσον καί διά, πάσαν άλλην ύπόθεσιν άναφερομένην εις 
τήν έν γένει πρόοδον τής άγαπητής μου πόλεως!

Αύτή ή όμιλία έξεφωνήθη ύπ’ εμού τήν 30.6.29 κατά τήν τελετήν τών εξετάσεων τοϋ 
Ανώτερου Παρθεναγωγείου τής πόλεως, διευθυνούσης τής ελλογίμου Δος Ελένης Γ. Χα
τζηπέτρου, έπί τή ευκαιρία τής άποχωρήσεώς μου έκ τών σχολείων τής πόλεως, ϊνα τελέσω 
τούς γόμους μου.

Μαρία Π. Ίωάννου
Αμμόχωστος 30, Ιουνίου 'Ημέρα Κυριακή 1929

Οί γάμοι μου μετά τοϋ Παναγιώτη Ίωάννου έτελέσθησαν τήν Ιην Ιουλίου ήμέρανΔευ
τέραν καί ώραν 3 μ.μ. 1929.
(Χειρόγραφο) Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ
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’Αποσπάσματα ομιλίας γιά τήν ίδρυση τοϋ Λυκείου

Άς μοΰ έπιτραπή ν’ αναφέρω μερικά αποσπάσματα άπό τήν ομιλίαν μου πού έκαμα 
τήν 20ην Ίανουαρίου τοΰ 1930 ενώπιον 52 Κυριών τής πόλεώς μας, μαζί μέ τήν κυρίαν τής 
πόλεώς μας, κα Μαριάνναν Έμφιετζή, έπ εύκαιρία τής ίδρύσεως τοΰ Λ.Ε. Α.

Χαίρω πολύ, πού σάς βλέπω συναθροισμένες έδώ καί μάλιστα ενθουσιασμένες γιά τόν 
σκοπόν πού προσήλθαμεν τόν σκοπόν δηλ. νά ίδρύσωμεν τό πρώτον γυναικεΐον σωματείον 
στήν πόλιν μας. Καίτοι νομίζω, ότι όλες πού προσήλθετε έδώ είσθε εις θέσιν νά κρίνετε πό
σα άγαθά άποτελέσματα μπορεί ν’ άποφέρη στήν πόλιν μας ένα τέτοιο γυναικεΐον κέντρον 
έντούτοις δέν θεωρώ άσκοπον νά σάς πώ ολίγα σχετιζόμενα μέ τήν σκέψιν μας αύτήν. Βε
βαίως, δέν πιστεύω νά νομίζετε, ότι εύθύς άμέσως θά κάμουμε θαύματα, άλλά δέν πρέπει ν’ 
άμφιβάλλετε, τούναντίον πρέπει νά είσθε τελείως πεπεισμένες, ότι άν άκολουθήσωμε τόν 
ένδεδειγμένον δρόμον πού άκολουθοΰν όλα τά τοιούτου είδους Σωματεία στις διάφορες πό
λεις τοΰ πολιτισμένου κόσμου θά μπορέσουμε νά φανούμε χρήσιμοι πρώτον στόν εαυτόν 
μας, δεύτερον στήν κοινωνίαν πού ζώμεν καί στήν καθόλου πατρίδα μας. Είναι άξίωμα, ότι 
«τήν πρόοδον ένός λαού θά τήν έννοήσετε άπό τάς γυναίκας του» τό άξίωμα τούτο είναι 
άλάνθαστον, άλλά πρόοδος γυναικών δέν μπορεί νά νοηθή χωρίς πνευματικήν καί σωμα
τικήν άνάπτυξιν.

Τό Σωματεΐον μας, λοιπόν, πού σκεπτόμεθα νά πήξωμεν ώς προορισμόν του, φρονώ, 
ότι πρέπει νά έχη προπαντός τήν αύτοβελτίωσιν, τήν πνευματική καί καλλιτεχνικήν 
άνάπτυξιν τών μελών του. Ελπίζω ότι τό Σωματεΐον μας θά γίνη τό κέντρον όλων τών δια
νοουμένων γυναικών.

Πρόγραμμα λοιπόν, τοΰ Σωματείου μα, έστω ή μόρφωσις καί ή άνάπτυξις τών μελών 
του καί ή άφύπνισίς των εις κάθε νέαν ιδέαν προόδου καί δράσεως. Τό Σωματεΐον μας θά 
είναι μιά πνευματική συγκέντρωσις ένα είδος άποκλειστικώς γυναικείου έντευκτηρίου, θά 
είναι μία συνάντησις φιλολογική καί καλλιτεχνική. Δίδεται τό σύνθημα εις μίαν ζωήν 
ύπέροχον. Πρώτον μέλημα τοΰ Σωματείου μας θά είναι ή ϊδρυσις βιβλιοθήκης.

Είναι γνωστόν, ότι ό εξευγενισμός ήθους ή καθόλου διάπλασις χαρακτήρος δέν είναι 
τίποτε άλλο είμή έπακολούθημα τής μελέτης, τής γνώσεως, τής μορφώσεως. Ούδεμία άνά- 
πτυξις καί πρόοδος είναι δυνατή χωρίς τήν μαγικήν ένέργειαν τής μελέτης.

Δεύτερον μέλημα τοΰ Σωματείου μας θά είναι ή καλλιτεχνική άνάπτυξις τών μελών του 
καί τούτο θά κατορθωθή διά τής Μουσικής διά τής ίδρύσεως ’Ωδείου Μανδολινάτας καί χο- 
ρωδίας Ώ ή Μουσική, ώ ή θεία Τέχνη τοΰ ’Απόλλωνος, άλλ’ ύπάρχει καταλληλότερον μέσον 
πρός διάπλασιν καί έξευγενισμόν τής καρδίας άπό τήν Μουσικήν; Υπάρχει τελειότερον μέ
σον πρός έξύψωσιν τοΰ άτόμου εις άλλες σφαίρες ώραιότερες καί ίδανικώτερες; «Ή Μου
σική είναι ή Τέχνη πού συνδέει τήν ψυχή τοΰ άνθρώπου μέ τό "Απειρο καί ξυπνάει μέσα του 
τήν άληθινή έννοια τής ζωής». Ή Μουσική είναι έκείνη πού γεμίζει τήν ψυχή άνθρώπου μέ τό 
"Απειρο και ξυπνάει μέσα του τήν άληθινή έννοια τής ζωής». Ή Μουσική είναι έκείνη πού γε
μίζει τήν ψυχή μας μ’ ένα γλυκύ, μ’ ένα υπέροχο, μ’ ένα θείο φώς. Δικαίως ώνόμασαν τήν 
Μουσικήν κόρην τοΰ Ούρανοΰ. «Όπου άδουσιν, είπε σοφός τις, μή φοβήσθε, έκεΐ δέν ύπάρ- 
χουν κακοί άνθρωποι».

Οί πρόγονοί μας, οί άρχαΐοι "Ελληνες, οί όποιοι έζησαν καθ’ όλοκληρίαν, μιάν καλλι
τεχνικήν, μιά ποιητικήν ζωήν καί όχι πεζήν, όπως τήν ίδικήν μας, δέν μπορούσαν ν’ 
άντιληφθοΰν διασκέδασιν χωρίς Μουσικήν.

Μόνον οί άρχαΐοι "Ελληνες άντελήφθησαν τήν άληθινήν έννοιαν τής ζωής καί 
ήγάπησαν τήν ώραιότητα καί τήν άρμονίαν καί τήν χάριν καί έκαλλιέργησαν όλ’ αύτά τόσον 
τέλεια ώστε κανένας άλλος άπό τότε δέν μπόρεσε νά τούς όμοιάση. Στήν Ελλάδα ή 
άνθρωπότης έφθασε στό ζενίθ της. Άς άγαπήσουμε λοιπόν κι έμεΐς τήν Μουσικήν, τήν 
γλώσσαν αύτήν τών Θεών, τήν όποιαν μόνον οί έκλεκτοί καί προνομιούχοι κατέχουν καί 
πού είναι ό καλλίτερος καί εύγενέστερος σύντροφός μας καί εις τήν χαράν καί εις τήν λύ
πην. Άς αγαπήσουμεν τήν Τέχνην αύτήν πού έξυψώνει καί εξευγενίζει καί άς βοηθήσουμε 
τις εύγενικές κυρίες καί Διδες πού θ’ άποτελέσουν τήν Μουσικήν Όμάδα πού ώς ελπίζω θά 
είναι τό καύχημα τής πόλεώς μας καί θ’ άποτελή τό ώραιότερον στόλισμα εις κάθε ώραίαν 
γιορτήν. Τρίτον μέλημα τοΰ Σωματείου μας θά είναι ή άγάπη πρός τήν Γυμναστικήν, τόν 
χορόν έννοώ τούς Ελληνικούς, Κυπριακούς καί πλαστικούς χορούς.

Άγαπηταί Κυρίαι καί Διδες, σάς έσκιαγράφησα τόν σκοπόν τοϋ Σωματείου μας, πού 
σκοπόν έχει νά στρέψη όλων τις ψυχές καί τά πνεύματα στό καλόν καί τό εύγενές.

Άντελήφθητε, πιστεύω όλες, ότι όλες έδώ έχουμε ένα μεγάλον, εύγενή προορισμόν, 
είναι τιμή μας νά έργασθοΰμε γιά τόν ύψηλόν σκοπόν πού έπιδιώκει τό Σωματεΐον μας.

Τελειώνοντας άγαπηταί Κυρίες καί Δεσποινίδες, οφείλω νά σάς ύπομνήσω, ότι δέν 
πρέπει ούδ’ επί στιγμήν νά ξεχνούμε πώς εϊμεθα δοϋλαι καί έχουμε καθήκον νά όργανωθού- 
μεν καί νά ένώσουμε καί έμεΐς τις άσθενεϊς μας δυνάμεις μέ τούς ακραιφνώς έργαζομένους 
πατριώτες, γιά νά διευκολύνομεν έστω καί έπ’ έλάχιστον τό έργον τους καί νά έπιτα- 
χύνουμε οΰτω τήν πολυπόθητον καί ίεράν ήμέραν τής έλευθερίας μας. Άς μή λησμονοΰμεν, 
ότι οί άλύσεις τής δουλείας τώρα περισσότερον άπό κάθε άλλην φοράν περισφίγγουσι τόν 
τράχηλόν μας καί ότι σήμερον πλέον παρά άλλοτε έχουμε καθήκον οί πάντες νά έντείνουμε 
τις δυνάμεις μας. Άς προχωρήσουμε λοιπόν μέ τήν ώραίαν αύτήν ιδέαν καί τήν πεποίθησιν 
εις τήν ψυχήν μας κι άς μήν άμφιβάλλουμε, ότι πολύ συντόμως θά ίδοΰμε τόν ήλιον τής 
’Ελευθερίας νά φωτίζη τήν άγαπητήν μας Κύπρον καί ό Μέγας Θεός θά εύοδώση τό έργον 
μας είθε τό Σωματεΐον μας νά φανή άντάξιον τοΰ προορισμού του.

( χειρόγραφο)1930 ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟ Y

Ό ηγούμενος Κύκκου, τό ζεύγος Παν. Ίωάννου μέ τήν ’Αντιγόνη Μεταξά 
στή Μονή Κύκκου.
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Όμιλία γιά τήν φανέλλα 
τοϋ Έλληνα στρατιώτου τό 1940

ΕύγενεΙς κυρίες καί κύριοι,

Τό Λύκειον Έλληνίδων αισθάνεται πραγματικήν συγκίνησιν καί υπερηφάνειαν, πού 
ύπείκοντες στήν ιερήν του έκκλησιν προσήλθετε άθρόοι. Ό σκοπός πού σάς έκαλέσαμεν έδώ 
άγ. Συμπολίται δέν είναι γιά νά σάς προσφέρωμε μονάχα κάποια πνευματική καί καλλιτε
χνική ψυχαγωγία, άλλα γιά νά σάς μιλήσωμε έτσι άπό πιό κοντά καί νά σάς παρακαλέσωμε 
νά βοηθήσετε όσο μπορείτε πιό πολύ τό έργο μας, πού ήρχίσαμεν ευθύς μ’ όλη μας τήν προ
θυμία μόλις ήκούσαμε τό θλιβερό καί φοβερό άγγελμα τήν κήρυξη δηλ. τού πολέμου κατά 
τής άγαπημένης μας Ελλάδος. Τό έργο πού ήρχίσαμε καί 15 τώρα μέρες έργαζόμαστε 
άδιαλείπτως είναι ή φανέλλα τού τιμημένου Έλληνος στρατιώτου. Ή έκκλησίς μας βρήκε 
μεγάλη άπήχηση στές ψυχές τών Έλληνίδων τής Πόλεώς μας καί είμαι στήν ευχάριστη θέση 
νά σάς πληροφορήσω, ότι 200 φανέλλες σέ δυό-τρεΐς μέρες θάναι έτοιμες ν’ άποσταλοϋν 
όπου δει. Γυναίκες πάσης ήλικίας, γρηές, μεσήλικες μαθήτριες τού Γυμνασίου, κατόπιν 
οδηγίας του άξ. Κου Γυμνασιάρχου καί μαθήτρ. τοΰ Δημοτικού Σχολείου μέ τά μάτια μου 
είδα ένα 5ετές κοριτσάκι νά πλέκη φανέλλαν γιά τόν "Ελληνα στρατιώτη. Συναγερμός 
όλόκληρος τών κυριών τής πόλεώς μας καί άν δέν παρετηρεΐτο σπάνις μαλλιών θά εϊχαμεν 
άνω άπό 500 φανέλλες έτοιμες και έπρεπε πραγματικά νά γίνη ένας τέτοιος συναγερμός· 
έπρεπε νά έγκαταλείψουμε κάθε άτομική εύχαρίστηση, κάθε άτομική ένασχόληση γιατί ή 
Ελλάδα μας ή πατρίδα τών φώτων καί τοϋ πολιτισμού, ή Ελλάδα μας γιά τήν όποιαν νοιώ
θουμε τούς εύγενεστέρους παλμούς γιά νά έπαναλάβω τό τοΰ Σολωμοϋ άφοΰ τήν κλείσουμε 
μέσα στήν ψυχή μας νοιώθουμε κάθε είδος μεγαλείου, ή Ελλάδα μας πρός τήν όποιαν ό 
νούς καί ή ψυχή μας παντοτεινά είναι στραμμένα ή Ελλάδα μας ή πατρίδα τών Θεών καί 
τών ημιθέων, ή Ελλάδα μας η δοξασμένη, ήναγκάσθη ολως άκουσίως σέ πόλεμο. Καί δέν 
ήτο δυνατόν ν’ άπαρνηθή τάς παραδόσεις της, τήν ύπερτρισχιλιετή Ιστορίαν της καί νά 
δεχθή νά κάμψη τό γόνυ πρό τών έπιδρομέων κι έτσι ξαφνικά ένώ κοιμήθηκε ήσυχα τή μιά 
νύχτα ή Ελλάδα τήν άλλη μέρα βρέθηκε μέ άρματα στό χέρι. Ναί, οί ήρωϊκοί μας στρα
τιώτες, τά θρυλικά εύζωνάκια μας μάχονται αύτή τήν στιγμή άπάνω στά ’Ηπειρωτικά καί 
Μακεδονικά βουνά γιά νά υπερασπίσουν τήν τιμή καί τήν άκεραιότητα τής Ελλάδος μας. 
Μάχονται έναντίον άσυγκρίτως πολυαριθμοτέρου στρατού, έναντίον μηχανοκινήτων φα- 
λάγγων, έναντίον τών άεροπλάνων καί έναντίον τού δριμυτάτου ψύχους, τό τελευταΐον 
αύτό μποροϋμεν άν όχι νά τό κατανικήσωμεν τελείως νά τό όλιγοστεύσωμεν καί θά τό 
όλιγοστεύσωμεν άν έργασθώμεν όλες άνεξαιρέτως οί Έλληνίδες καί στείλωμεν όσον τό δυ
νατόν περισσότερες φανέλλες, περιλαίμια, γάντια καί κάλτσες μάλλινες. Όπως είπα καί 
προηγούμενως πρέπει νά παραμερίσωμεν κάθε άτομική μας εύχαρίστηση κάθε διασκέδαση 
(έπισκέψεις, χαρτοπαίγνιον) καί έργασθώμεν πιό έντατικά γιατί είναι κρίμα εις στιγμήν πού 
τά άδέλφια χύνουν τό τίμιο τους αίμα έμεΐς νά διασκεδάζωμεν. Πολλές άδελφές μας 
Έλληνίδες πού πρό 20αμέρου άκόμα ήσαν τρυφερές καί φιλόστορες Έστιάδες γίνονται τώ
ρα πολεμοχαρές Παλλάδες καί μάχονται δίπλα στούς άνδρες έκεί έπάνω στήν "Ηπειρο κι 
έτσι ξαναζούν οί θρυλικές καί ήρωϊκές Σουλιώτισσες τοΰ Ζαλόγγου!

Τ’ άδέλφια μας μάχονται γιά τό ίερώτερο καί τιμιώτερο τών άνθρωπίνων δικαιωμά
των τήν Ελευθερία καί μάχονται ύπέρ βωμών καί έστιών, καί δέν μπορούν παρά νά νική

σουν καί θά νικήσουν γιατί έχουν τό δίκαιον μαζί τους. Είθε ό μέγας Θεός τής Ελλάδος νά 
βοηθήση τά ένδοξα βρεττανικά καί έλληνικά όπλα νά νικήσουν τήν ύλικήν κτηνώδη βίαν, 
τήν βαρβαρότητα γιά νά μπορέσουν νά ύπερισχύσουν στόν κόσμον, νά ζήση ή δικαιοσύνη, 
όλες οί μεγάλες ήθικές άξιες, ό πολιτισμός καί ή Ελευθερία τών λαών!

(χειρόγραφο) 1940 ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΥΠΡΟΣ

ΜΕΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΚΤΙΙΡΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ, ΛΟΤΚΗΣ 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΤΛΗ, ΜΑΡΙΑ Π. IQANNOT, 
ΧΡΤΣ. ΖΙΤΣΑΙΑ, ΑΤΓΗ ΡΟΔΙΝΗ, ΠΑΤΛΟΣ NIPBANAÎ, A 
ΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΤΛΛΗ, ΚΤΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, ΜΤΡΤΙΩΤΙΣΣΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙΕΡΙΔΟΤ, 
Σ. ΣΚΙΙΙΗΣ, Γ. ΑΡβΥΜτΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΤΑΞΑ, Γ.

ΑΝΘΟΣ ΧΡΤΣΑΝΘΗΣ
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Άς εχωμεν πίστιν ε’ις τήν Άνάστασιν τής Ελλάδος
[Ύπό τής κ. Μαρίας Π. Ίωάννου]

Ελλάδα μου αγαπημένη! ’Αθήνα μου λατρεμένη!

Μαΰρα καί θλιβερά μαντάτα μάς έφερε σήμερα πρωΐ-πρωΐ ό ραδιοφωνικός σου σταθ
μός, ό σταθμός σου πού ήταν γιά μάς μιά όασις καί μιά παρηγοριά.

Ώ! χίλιες φορές προτιμούσα νά μήν έζούσα παρά ν’ άκούσω μιά τέτοια μεγάλη καί 
άνείπωτη συμφορά! Χίλιες φορές προτιμούσα νά ήμουνα κουφή παρά νάκουα «Σήμερα 
είσήλθαν τά Γερμανικά στρατεύματα στήν ’Αθήνα». Θεέ μου, πώς μπορώ καί ζώ άκόμα 
ύστερα άπό τέτοιο άπαίσιο άκουσμα; Κλαίω καί οδύρομαι, καυτά τά δάκρυά μου τρέχουν 
όλημερίς καί μού αύλακώνουν τό πρόσωπο, ή καρδιά μου σπαράζει, οί λυγμοί μου είναι 
άσυγκράτητοι καί ό νούς μου κοντεύει νά σαλέψη. Ό πόνος μου είναι μεγάλος, βαρύς καί 
άβάστακτος, νοιώθω πώς είναι πολύ πιό μεγάλος άπ’ εκείνον ποΰνοιωσα σάν έχασα πριν 
έξι χρόνια τήν άγαπημένη μου μανούλλα! Ό πόνος μου γιά τήν σκλαβιά σου στες βαρβα- 
ρικές χιτλερικές ορδές, δυνατό άφιόνι γίνηκε καί μού δηλητήριασε όλο μου τό είναι, τό είναι 
μου πούναι όλο πλημμυρισμένο άπό Σένα, λατρευτή μου Ελλάδα!

’Από μικρό παιδί σέ λάτρευα καί στ’ άκουσμά σου μονάχα ή ψυχή μου έτρεμε όλά- 
καιρη.’Αργότερα, σάν μεγάλωσα καί μελέτησα καί έντρύφησα μέσα στά συγγράμματα τών 
άθάνατων παιδιών σου καί ήπια άπό τά θεία τους νάματα, σ’ έλάτρεψα άκόμα πιό πολύ καί 
ή άγάπη μου καί ή λατρεία μου γιά Σένα μού γίνανε πάθος δυνατό καί Σύ, Ελλάδα μου, 
ένας δυνατός μαγνήτης.

"Ενα όνειρο είχα καί ένα πόθο ολόθερμο: νά σ’ έπισκεφθώ, Ελλάδα μου, καί ν’ άξιωθώ 
νά πατήσω τ’ άγιά σου χώματα: τά χώματα πού πάτησαν οί μεγαλύτεροι καί ένδοξότεροι 
άνθρωποι τού κόσμου, ένας Όμηρος, ένας Σωκράτης, ένας Πλάτων, ένας Αισχύλος, ένας 
Σοφοκλής, ένας Εύριπίδης, ένα Φειδίας, ένας Περικλής, μιά ’Ασπασία, ένας ’Αριστοτέλης, 
ένας Πίνδαρος, ένας Πυθαγόρας, μιά Σαπφώ, μιά Κόριννα καί τόσοι άλλοι. Καί τόνειρό 
μου τό παιδικό γίνηκε πραγματικότης. Τόν ’Ιούλιον τού 1924 ένα μικρό "Ελληνικό καράβι 
μ’ έφερνεν εύλαβικήν προσκυνήτριαν στά ιερά καί δοξασμένα σου χώματα, πού μέ τρεμάμε- 
νη ψυχήν άπό θερμήν εύλάβειαν καί άφάνεια στήν εύτυχίαν έσκυψα καί φίλησα. ΚΓ ήταν 
γιά μένα ή εύλογημένη έκείνη μέρα γιορτή καί πανηγύρι τής ψυχής μου, ή πιό εύτυχισμένη 
τής ζωής μου καί τήν φυλάω μ’ άνείπωτη στοργή στήν πιό όμορφη γωνιά τής καρδιάς μου, 
γιατί τήν ημέραν έκείνη έκοινώνησα γονατιστή τών άχράντων μυστηρίων, βρισκόμουνα 
στήν Ελλάδα, πατούσα τή γή τών άθανάτων άνέπνεα τόν άέρα πού άνέπνευσαν Εκείνοι, 
έξεκούραζα τά μάτια μου στά θεία άριστουργήματα πού ή σοφία καί ή τέχνη τους ή άπαρά- 
μιλλη παρέδωσε στήν αιωνιότητα.

Κατασυγκινημένη, μέ τήν καρδιά πάλλουσαν καί στά κάτασπρα ντυμένη - γιά νάμαι 
έτσι πιό άγνή - τήν 8ην ’Ιουλίου τού 1924 άνέβαινα τά κάτασπρα καί μεγαλόπρεπα σκαλο
πάτια τού Ιερού βράχου, γιά ν’ άποτίσω ή μικρή καί άσημη εγώ τόν φόρον τού θαυμασμού 
καί τής λατρείας πρός τό άριστούργημα τού Νού καί τής Τέχνης, τόν Παρθενώνα! ’Ανεβαί
νοντας τά μεγαλόπρεπα εκείνα σκαλοπάτια ένοιωθα τόν έαυτό μου πολύ πιό ψηλόν καί διε- 
ρωτώμουνα καί ρωτούσα καί τόν συνοδόν μου: άραγε είμαι άξια εγώ νά πατώ αύτά τά σκα
λοπάτια πού τόσες φορές άνέβηκαν καί κατέβηκαν ό Φειδίας, ό Περικλής, ή ’Ασπασία καί 
όλη ή χορεία έκείνη τών μεγάλων; Νόμιζα τόν εαυτόν μου άνίκανον νά πατήση τόν Ιερόν 

Βράχον καί κάποιος φόβος συνείχε τήν ψυχήν μου δίπλα άπό τήν έκστασι καί τό θάμβωμα 
ποΰνοιωθα έκει άπάνω.

Ώ Παρθενώνα! Οί μεγαλύτεροι ποιηταί όλων τών αιώνων καί όλου τού κόσμου σέ 
ύμνησαν καί άπό τά πέρατα τού κόσμου έρχονται γιά νά σέ θαυμάσουν οί άνθρωποι τών 
γραμμάτων καί τής τέχνης καί μένουν έκθαμβοι πρό τού άπαραμίλλου μεγαλείου σου. 
Ύπερύψηλος καί ώραΐος θά στέκης «πάνω άπό καιρούς καί τόπους« καί θά φωνάζης σ’ όλο 
τόν κόσμο:

«Μονάχα σ’ αύτή τή γή τή σοφή πού βρίσκομαι εγώ δημιουργήθηκε ό πιό μεγάλος καί 
άληθινός πολιτισμός! Μονάχα σ’ αύτή τή γή τήν ιερή διέλαμψε καί θά διαλάμπη άνά τούς 
αιώνες τό φώς τό άληθινόν, τό άνέσπερο, πού έφώτισε καί θά φωτίζη σύμπαντα τόν κόσμο. 
Μονάχα σ’ αύτή τή γή τήν ύπέρκαλλη γεννήθηκε ή χάρις, ή άρμονία, ό ρυθμός, πού έδωσε 
ομορφιά καί άπόχρωσι στή ζωή τού κόσμου. Μονάχα σ’ αύτή τή γή τή θεόπλαστη οί 
άνθρωποι έζησαν σάν Θεοί, γιατί μονάχα αύτοί ένοιωσαν τήν άληθινήν έννοια τής ζωής καί 
έδίδαξαν αύτοί οί άθάνατοι καί ώραιοι δ,τι ώραΐον καί ύψηλόν ύπάρχει σ’ αύτόν τόν κόσμο.

«Τί κι’ άν ήλθατε σείς οί βάρβαρες καί πολυάριθμες ορδές τού Χίτλερ μέ τ’ άεροπλάνα 
σας, τά τάνκς καί τές μηχανοκίνητες φάλαγγές σας νά μέ ρίξετε στό μαύρο σκοτάδι τής 
σκλαβιάς; Τί κι’ άν ήλθατε τόσοι πολλοί σάν τά μαύρα κοράκια νά μαυρίσετε τήν λευκή καί 
ίοστέφανη Πόλιν πού τής είμαι τό τιμημένο διάδημα; Τί κΓ άν ήλθατε νά βεβηλώσετε μέ τό 
βαρύ σας πέρασμα τήν Πόλι τήν περίλαμπρη πού τής είμαι βαρειά κ’ άτίμητη κληρονομιά 
καί πούναι «μιά διαμαντόπετρα στής γής τό δακτυλίδι;» Τί κΓ άν ήλθατε τόσοι πολλοί σάν 
κοπάδια καί γεμίσατε τές πλατείες καί τούς δρόμους τής δοξασμένης ’Αθήνας; Ή ψυχή τού 
προνομιούχου λαού πού ζή κάτω άπό τή σκιά μου ήταν, είναι καί θά είναι παντοτεινά 
άδούλωτη! Τό φώς μου τό άνέσπερο θά διαλύση καί πάλι τό μαύρο σκοτάδι τής σκλαβιάς 
καί θά έξακολουθή παντοτεινά νά φωτίζη σάν "Ηλιος τούς έλεύθερους καί πολιτισμένους 
λαούς καί αύτοί φωτισμένοι άπό τό αιώνιο φώς μου καί μαγεμένοι άπ’ δ,τι έχει προσφέρει 
στόν κόσμο ή ονειρεμένη ώρα πού τόσο στοργικά καί ύπερήφανα μέ κρατεί άπάνω της, 
θάλθούν γρήγορα νά μέ ξεσκλαβώσουν καί νά διώξουν μακρυά εσάς τούς θύννους πού 
ήρθατε χωρίς κανένα λόγο νά μολύνετε μέ τή μολυσμένη σας άνάσα τά ιερά καί άγιασμένα 
μου χώματα».

Έλληνίδες τής Κύπρου, άς άφήσουμε τά δάκρυα καί τούς θρήνους, γιατί δέν ώφελούν 
σέ τίποτα, άς άναπτύξουμε υπομονή καί άς άντλήσουμε θάρρος άπό τήν πίστη μας πρός τόν 
Θεόν καί άς άρθούμε στό ύψος τών παραδόσεων καί τής Ιστορίας μας τής άθάνατης καί 
άσύγκριτης. Άς μήν ξεχνούμε πώς είμαστε άπόγονοι μιας Μαρίας Συγκλητικής, τών Σπαρ
τιατισσών καί τόσων άλλων ήρωΐδων. "Ενα είναι τώρα τό καθήκον μας: «Νά κλείσουμε όλες 
μας όσο μπορούμε πιό πολύ τήν Ελλάδα μας μέσα στά κατάβαθα τής ψυχής μας. Νά γίνου
με άκόμα όλες μας πιό φανατικές Έλληνίδες καί ή κάθε μιά μας έν τώ μέτρω τών δυνάμεών 
της νά εργάζεται άδιάκοπα γιά τό ξεσκλάβωμα τής λατρευτής μας Ελλάδος! "Ενα σφυρί καί 
ένα ρινί ή κάθε μιά μας πρέπει νά πάρη στά χέρια της καί μ’ αύτά νά σφυροκοπή καί νά ρι- 
νίζη τές βαρειές άλυσσίδες, μέ τές όποιες οί βάρβαροι κατακτητές τήν 27ην Απριλίου 1941 
άλυσόδεσαν τήν Ελλάδα μας τήν άγαπημένη!

Έφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 29 'Απριλίου, 1941
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Άτιτλο
(’Απολογισμός τοΰ 1943;)

’Αγαπητοί μου Κυρίαι καί Δεσποινίδες, σέ δυό μήνες μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεού κλείο- 
μεν τά 13 χρόνια άπό τής ίδρύσεως τοΰ άγαπητοΰ μας Σωματείου καί είσερχόμεθα στά 14 
χρόνια τής ζωής του μιας ζωής όμοιας μ’ έκείνην πού περνά μιά φιλόστοργη άφοσιωμένη 
μάννα γιά τό λατρευτό καί μονάκριβο παιδί της γιά νά τό ώδηγήση στη ζωή, ζωή γεμάτη βά
σανα, πικρίες, άγρύπνιες καί χίλια δυό άλλα. Άς είναι ό Πανάγαθος Θεός πού προστατεύει 
καί εύλογεΐ κάθε πράξι πού στηρίζεται άπάνω στήν άλήθεια καί τήν ηθική έπροστάτευσε καί 
έβοήθησε τό Σωματείο μας άπό τής πρώτης στιγμής τής Ιδρύσεώς του καί άς προσευ- 
χηθώμεν σ’ Αύτόν, όπως πάντα, έπιδαψιλεύη σ’ αύτό τήν εύνοιά του. Καί τώρα άς κάμωμεν 
μαζί ένα πνευματικόν άπολογισμό τής δράσεώς του διά τά δύο τελευταία αύτά χρόνια.

’Εθνική δράσις
Μόλις ό τηλέγραφος μάς άνήγγειλεν, ότι ή μεγάλη καί δοξασμένη μας Μάννα Ελλάδα 

έκαλοΰσε τά παιδιά της γιά ν’ άντιμετωπίσουν τόν βάρβαρον έχθρό στ’ άλβανικά σύνορα 
υστέρα άπό τό άπαίσιο καί άνήκουστο εκείνο τελεσίγραφο τοΰ νυχτερινού διαρρήκτου πρός 
τόν Πρωθυπουργόν της ’Ιωάννη Μεταξά, ή κάθε άλλη σκέψις καί φροντίς ύπεχώρησε μέσα 
μας καί μιά καί μόνη κυριαρχούσε «πώς νά βοηθήσωμεν τήν Ελλάδα μας καί τά γενναία 
παιδιά της, τούς άδελφούς μας πού έπρόκειτο μιά φούχτα αύτοί ν’ άντιμετωπίσουν τά 
άπειρα έκατομμύρια τών έχθρών καί τές μηχανοκίνητες φάλαγγές τους». Καί τό μόνο πού 
μπορούσαμε άπ’ έδώ μακρυά πού βρισκόμαστε ν’ άποστείλωμε στά γενναία παιδιά τής 
Ελλάδας μας έκτός άπό τά χρήματά μας ήτο μιά ζεστή μάλλινη φανέλλα καί ένα ζεστό μάλ
λινο ζευγάρι κάλτσες καί τότε άπό τής έπομένης τής κηρύξεως τοΰ πολέμου άρχίσαμε δου
λειά μετατρέψαμε τό Λύκειό μας σέ έργοστάσιο μάλλινων καί έργαζόμεθα νυχθημερόν έδώ 
στή μεγάλη μας αίθουσα πού ήταν γεμάτη άπό άνέμες, δουλάπια καί κάθε άλλο σχετικό μέ 
τήν δουλειά τοΰ πλεξίματος, έδώ μέ συγκίνησιν άδελφώμενες όλες τές Κυρίες καί Δεσποινί
δες τής πόλεώς μας νά πλέκουν μέ τόν ίδιον ιερό παλμό άπό τής πιό πλούσιας μέχρι τής πιό 
φτωχής γιατί σ’ όλων τές καρδιές μιά καί μόνη σκέψις ζοΰσε πώς νά βοηθήσωμεν, άποτελε- 
σματικότερον τούς γενναίους ήρωάς μας πού έμάχοντο έκεί στά χιονισμένα βουνά τήζ 
’Ηπείρου καί ’Αλβανίας γιά νά έμποδίσουν μέ τά λεβέντικά τους κορμιά άκόμα τόν μισητόν 
έχθρό νά μπή καί νά πατήση τ’ άγια χώματα τής άθάνατης Ελλάδας μας, τής χώρας πού 
ύπήρξε τό λίκνον τοΰ πολιτισμού καί πού έδωσε τά φώτα σ’ όλόκληρο τόν κόσμο.

Ή πιό μεγάλη μας συγκίνηση ήτο όταν έβλέπαμε καί παιδιά άκόμα 4-5 έτών νά μάζ 
βοηθούν στόν ιερό μας έργο μέ τόνϊδιο ιερό ένθουσιασμό. Καί άπεστείλαμε μέ τήν βοήθειαν 
τοΰ Θεού χιλιάδες τεμάχια στούς ήρωας-άδελφούς μας καί ήξιώθημεν μερικοί νά πάρωμεν 
εύχαριστήρια δελτάρια άπό τούς ίδιους τούς άδελφούς μας "Ελληνας στρατιώτας πού τά 
φόρεσαν άλλά καί άπό τήν πριγκήπισσαν τού Διαδόχου τής Ελλάδος Παύλου Φρειδερίκην 
καθώς καί άπό τόν έντιμον έν Κύπρω "Ελληνα Πρόξενον.

Διωργανώσαμε μουσικοφιλολογικήν άπογευματινήν γιά τήν φανέλλα τοΰ στρατιώτου, 
όδικόν έρανο καί έδέχθημεν καί πολλά μαλλιά άπό διάφορα χωριά τής έπαρχίας μας τά 
όποια άπέστειλαν κατόπιν μιας ζωντανής καί πατριωτικής έκκλήσεως άπό τήν γραμματέα 
μας Καν Εύγενίαν Μιχαηλίδη. Έλάβαμεν μέρος καί παρέστημεν έν σώματι σημαιοφο- 
ροΰσαι τήν ήμέραν πού σύσσωμος ή πόλις μας κατήλθεν είς τό στάδιον ύπό τήν ηγεσίαν τον 
Πανιερωτάτου Τοποτηρητοϋ τοΰ Άρχ. Θρόνου Κου Λεοντίου είς ένδειξιν διαμαρτυρίας 

πρός τήν άδικον κήρυξιν τοΰ πολέμου έναντίον τής Ελλάδος μας καί γιά νά έκδηλώσωμεν 
τά άντιφασιστικά μας φρονήματα. Συνεμερίσθημεν καί ή πατριωτική μας ψυχή έδονεϊτο 
άπό ιερούς παλμούς εθνικής ύπερηφανείας όταν άλλεπάλληλα κατέφθαναν τά τηλεγραφή
ματα εξ Ελλάδος πού μάς άνήγγειλαν τές ένδοξες νίκες πού είχαν τά φτερωτά μας εύζω- 
νάκια καί οί ημίθεοι τής ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας καί οί νέες Σουλιώτισσες πού κουβαλού
σαν στούς άνδρες τους τά κανόνια καί τά τρόφιμα γιά νά συντελέσουν καί αύτές νά γρα
φούν στήν άθάνατη καί απαράμιλλη Ελληνική Ιστορία νέες χρυσές σελίδες άντάξιες τών 
παλιών.

Όπως ήπιαμε άπό τό ώραΐο καί χρυσό κύπελο τής χαράς τής δόξας καί τής Νίκης πού 
μέ τό αίμα τών άθάνατων παιδιών τής Ελλάδος μας γράφτηκε τό άπαράμιλλον καί 
άθάνατον "Επος, έτσι έπέπρωτο φεΰ, νά πιούμε καί άπό τό κύπελο τής λύπης, τής συμφοράς 
καί τής πίκρας, πού έπληξεν άλοίμονον τήν Ελλάδα μας, καί άκούσαμε μέ άληθινό σπα
ραγμό τόν θάνατον τού άειμνήστου στρατηγού Μεταξά καί έκλάψαμε πικρότατα τόν θάνα
τόν του. Έτηλεγραφήσαμε συλλυπούμενοι τόν τότε διάδοχόν του άείμνηστον Κορυζήν 
έτελέσαμεν πνευματικόν μνημόσυνον στό όποιο ώμίλησεν ή ύποφαινομένη καί έδώσαμεν 
είς μνήμην του χρηματικόν ποσόν.

Έθρηνήσαμεν τόν μεγάλον, τίμιον καί άληθινόν πατριώτην όστις καί έμπράκτως τό 
έπέδειξεν ’Αλέξανδρον Κορυζήν γιά νά θρηνήσωμεν ύστερα άπαρηγόρητα τήν μεγάλην καί 
άνείπωτη συμφορά πού έπληξε τήν Ελλάδα μας, τήν εισβολή σ’ αύτήν τών Γερμανοϊταλών. 
Πρός στιγμήν όλοι τά είδαμε δλα μαύρα καί έθρηνήσαμε πολύ γιά την καταστροφήν αύτή 
τής Ελλάδος μας μά ή θεά Ελπίς δέν μάς άπέλιπε και έτσι γρήγορα έπανεύρομεν τήν πίστιν 
μας, ότι γρήγορα πολύ γρήγορα θά σπάσουν οί άλυσίδες της καί θ’ άνατείλη ή λαμπροφόρα 
καί μεγάλη μέρα τής Άναστάσεώς της.

Πρόσφυγες

Μετά τήν καταστροφήν τής Ελλάδος μας οί άδελφοί μας ύπέφεραν τά πάνδεινα άπό 
τούς κατακτητάς των. Σάν άρπακτικά όρνεα ώρμησαν οί πολιτισμένοι αύτοί καί δέν 
άφησαν τίποτε στούς άδελφούς μας παρά μονάχα τήν πείνα καί τήν στέρησι. Μή μπορώντας 
νά βαστάξουν τήν πείνα πού τούς θέριζε κατά χιλιάδας μπήκαν μεσ’ τές βαρκούλες, τά τρα
γικά αύτά θύματα τής βίας καί τής βαρβαρότητας καί μέ τήν ψυχή στό στόμα έφθασαν στόν 
φιλόξενο τόπο μας. Τό Λύκειό μας καθώς καί όλη ή Κύπρος έκαμε τό παν γιά νά τούς γλυ- 
κάνη τόν πόνο τους καί νά τούς κάμη νά νοιώσουν ότι δέν βρίσκονται σέ ξένο τόπο άλλά σέ 
δικό τους. Άπό τήν Τρίτη τοΰ Πάσχα, ήτοι άπό τές 7 Απριλίου μέχρι τοΰ ’Ιουνίου τό Λύ
κειό μας μετετράπη σέ εργοστάσιο ραπτικής 8-9 ραπτομηχανές καί κυρίες καί δεσποινίδες 
προσήρχοντο καί ήργάζοντο δωρεάν γιά νά επενδύσουν τούς άδελφούς μας.

Ώς άντιπρόσωποι τοΰ Σωματείου έλαβον μέρος στήν ’Επιτροπή προσφύγων ή κ. Ν. Πα
ναρέτου καί ή Δις Νίνα Δημητρίου άμφότερες είργάσθησαν καί εργάζονται άκόμα μέ άκά- 
ματον ζήλον διά τόν ιερόν αύτό καθήκον καί επιβάλλεται νά τές εύχαριστήσωμε στήν επίση
μον αύτή στιγμή νά τές χειροκροτήσωμεν γιατί συνησθάνθησαν τό ύψος τής άποστολής των 
καί έκαμαν τό παν γιά νά φανούν άντάξιαι τής εντολής πού τούς άνεθέσαμε πλάι στήν λοιπήν 
’Επιτροπήν έπί τών προσφύγων. Άλλά θά ήτο παράλειψίς μας, άν δέν εύχαριστούσαμε καί 
δλας τάς κυρίας καί Διδας πού είργάσθησαν στό ράψιμο ύπέρ τών άδελφών μας, καί 
ιδιαιτέρως έκείνας πού έδειξαν μεγαλύτερον ζήλον τάς κ.κ. Δούλαν Κοζάνη, Μαρίτσαν Πε- 
τρίδη, Πολυξένην Νικολαΐδου, καθώς καί έκείνας πού ύπείκουσαν είς τήν έκκλησί μας μάς 
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πρόσφεραν είδη ρουχισμού καί Ιδίως καί άλλα, τάς κ.κ. Βασιλικήν Καραγεωργιάδου καί 
Λούλλας Π. Κ. Ίωάννου.

Κυπριακή γιορτή
Διωργανώσαμεν γιά τούς αδελφούς μας 'Έλληνας τήν 21 ην Μαΐου Κυπριακή Γιορτή 

γιά τήν θριαμβευτικήν επιτυχίαν τής όποιας έδέχθημεν τά συγχαρητήρια καί ξένων καί 
δικών μας.

'Ένα μεγάλο εύγε σ’ όλα τά καλά κορίτσια πού πήραν μέρος ένεφανίσθησαν όπωζ 
έπρεπε άλλά καί ένα μεγάλο εύγε καί ευχαριστώ οφείλεται στούς άγ. Διδας Νίνα Δημητρίού 
πού δίδαξε τόν Κυπριακό χορό καί Διδα Ναταλίαν πού δίδαξεν όλους τούς Ελληνικούς χο
ρούς καθώς καί στό λαϊκό μας ποιητήν Χρ. Παλαίση γιά τόν ώραϊον διάλογο στά προξένεια 
τις Καρπασιτοπούλες, τόν καλλίφωνον καί άνά τό παγκύπριον γνωστόν κον Καλλίνικον 
καί τούς κ.κ. Τάκην Γεωργίου, Δούκαν Σαββίδην, Χάρην Χατζηκυριακού καί Γ. Κονναρήν 
οί όποιοι μεγάλως συνετέλεσαν εις τήν επιτυχίαν τής Κυπριακής Γιορτής.

Έπίσης άξιαι εύχαριστιών είναι καί ή Διδες Μαρία Πιπέρη, ’Αντιγόνη Δημητρίου, Νί- 
τσα Κονάρη, Λουκία Ζαχαριάδου, Νίτσα Καραλλά καί Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου αί 
όποϊαι έπώλησαν εισιτήρια. Ή Κυπριακή Γιορτή κατόπιν είσηγήσεως καί τών προσπαθειών 
τής Δος Μ. Π ιερή έπανελήφθη μέ τήν ίδια θριαμβευτικήν έπιτυχία πρός όφελος τού Σωμα
τείου μας.

Μουσικό Τμήμα
Τό μουσικό μας τμήμα ύπό τήν διεύθυνσιν τής Δος Ναταλίας Μιχαηλίδου στό πιάνο 

προοδεύει πολύ μόνο πέρυσι λόγω τής μεταφοράς τού Γυμνασίου μας εις Τρίκωμον 
ύπεβλήθημεν εις ιδιαίτερα έξοδα ήτοι μεταφοράς πιάνου καί ενοικίου αιθούσης άλλ’ 
εύτυχώς ή μεγάλη δραστηριότης τής άγ. Διδος Ναταλίας Μιχαηλίδου καί οί ύπερβολικοί τηζ 
κόποι έσωσαν τήν κατάστασιν καί δέν ύστερήσαμεν καί πολύ άπό οικονομικής άπόψεως γι’ 
αύτό καί τήν εύχαριστούμεν θερμότατα. Έπίσης ό κ. Γ. Κονναρής ώς πάντοτε εύσυνείδητοζ 
εις τό καθήκον του έπιτελεΐ προόδους καί είμαστε στήν εύχάριστον θέσιν νά σάς πώ, ότι 
έπλουτίσαμεν τό μουσικό τμήμα δΓ οργάνων άξίας 29 λίρες. Μόνο άπό άπόψεως χορωδίαζ 
ύστερούμεν άλλά μέ τήν καλήν θέλησιν όλων σας έλπίζω νά προοδεύσωμεν καί σ’ αύτήν.

θεατρική κίνησις
Τήν 27ην ’Ιουνίου 1942 τό Σωματεϊον μας έδίδαξε κατόπιν πολλών κόπων έκ μέρους 

τών έρασιτεχνών τούς όποιους εύχαριστούμεν θερμότατα καί ίδιατέρως τόν Κον Λουκήν 
Σαββίδην πού έκ τών ένόντων καί μέ μόνην καί έμπνευσμένην άγάπη γιά τό θέατρο μάς πα* 
ρουσίασε θαυμασίαν σκηνογραφίαν.

Παιδικό θέατρο
Τήν Πρωτοχρονιά τού 1942 πρός ψυχαγωγίαν, ώφέλειαν καί καλλιτεχνικήν συνάμα δ£ 

καί ήθικήν έξύψωση τής μελλούσης νέας γενεάς έδιδάξαμε τό 17ον Παιδικόν Θέατρο καί 
18ον τήν 9η Μαΐου στό.... (λείπει σελίδα).

Παιδική Έξοχή
Διωργανώσαμεν εφέτος τήν Παιδική ’Εξοχήν καί (οδηγήσαμε στόν 'Άγιον Μέμνωνα 60 

παιδιά. Τόν περασμένο χρόνο μόνο δέν έγινε Παιδική Έξοχή καί τούτο όχι άπό άμελεία μαζ 
άλλά γιατί έγινε γενική εκκένωση τών άπορων.

Συνεπληρώθη έφέτος μιά δεκαετία άφ’ ότου διωργανώνουμε τήν Παιδική Εξοχήν καί 
τά φετεινά αποτελέσματα ήσαν άριστα καί θά ήθελα νά εΐσθε παρούσες τήν ήμέρα πού 
επέστρεψαν γεμάτα χαρά καί εύχαρίστησι ώς φαίνεται εις τό βιβλίον όλα άνεξαιρέτως 
έπρόσθεσαν εις τό βάρος των πλεϊστα δέ μέχρι 2 οκάδων.

Εύχαριστούμεν ιδιαιτέρως τήν Διδαν Μαρίαν Πιπέρη, ή οποία διενήρθησε τόν έρανον 
καί τούς κ.κ. Μιχ. Μιχαηλίδη ιατρόν, Λοΐζον Κουλλαπήν, οί όποιοι εξυπηρέτησαν μέ τόν 
καλλίτερον τρόπον τήν Παιδικήν Εξοχήν (ώς καί τόν κ. Μιχ. Κιαγιάν ιατρόν γιά τό ένδια- 
φέρον πού έδειξε γιά μερικά παιδιά πού άδιαθέτησαν. Έπίσης εύχαριστούμεν τούς κ.κ. Γιάν- 
νην Θ. Ίωάννου, Μιλτιάδην Οίκονομίδην καί Τσάνον, οί όποιοι διέθεσαν τά αύτοκίνητά 
των δωρεάν πρός μεταφοράν τών παιδιών άπό τά Βαρώσια εις "Αγιον Μέμνονα ό πρώτος, 
καί άπό Άγιον Μέμνονα οί δεύτεροι εις Βαρώσια.

Πασχαλινό δέμα
Κατόπιν έκκλήσεώς μας μάς άπεστάλησαν διάφορα τρόφιμα καί γλυκίσματα καί 

ήτοιμάσαμε καί προσφέραμε τό μεγάλο Σάββατο στούς άδελφούς μας "Ελληνας το πασχα
λινό δέμα μέ κόκκινα αύγά κ.λπ, πρός τούτο γιά νά τούς προσφέρωμεν κάποια χαρά καί νά 
τούς όλιγοστεύσωμεν τό μεγάλο πόνο τους τήν μεγάλην ήμέρα τής Άναστάσεως.

’Επίσης τήν Δευτέρα τού Πάσχα μόλις έπληροφορήθημεν ότι διέρχονται 400 "Ελληνες 
άξιωματικοί γιά νά μεταβούν στήν Μέση ’Ανατολήν, έσπεύσαμε καί σέ 2 ώρες έτοιμάσαμε 
400 δέματα μέ γλυκίσματα καί κόκκινα αύγά, (τά όποια έβάψαμε σέ δυό ώρες έδώ στό Σωμα
τείο) τά όποια άφού έτοποθετήσαμε μέσα σέ σακκουλάκια χάρτινα σφραγισμένα μέ τήν 
σφραγίδα τού Λυκείου μας γιά άνάμνησι έτοποθετήσαμε καί ένα χαρτάκι άπάνω στό όποιον 
έγράψαμε «Σάς εύχόμεθα νίκην καί ταχεΐαν επάνοδόν στήν γλυκειά καί άγαπημένη μας Πα
τρίδα Ελλάδα. Δέν θά λησμονήσωμεν ποτέ τήν χαράν πούνοιωσαν καί τόν έθνουσιασμόν 
πού έδοκίμασαν όταν άνοίγοντας τό δέμα έδιάβαζαν τά λόγια αύτά. Είδαμε πλείστους πού 
άνοιγαν τό πορτοφόλι τους κι έφύλαγαν μέ εύλάβειαν τό χαρτάκι εκείνο κι έτσι μέ τήν 
πράξιν μας αύτήν έπετελέσαμεν ένα καθήκον ιερόν πρός τούς άδελφούς μας, έδικαιώσαμε 
τήν φήμην πού θέλουν οί Κύπριοι ώς φιλόξενος λαός έχαρίσαμε μιά άξέχαστη χαρά στούς 
λεβέντες ήρωές μας καί έδείξαμε καί σέ κείνους πού δέν θέλουν νά άναγνωρίσουν, ότι 
είμαστε γνήσιοι "Ελληνες καί μάλιστα καί κάτι πιό πολύ.

Φόροι τιμής
Παρέστημεν καί κατεθέσαμε στέφανον έκ μέρους τού Σωματείου έπί τής σορού τού δια

κεκριμένου τέκνου τής πόλεώς μας, τού μεγάλου καί άκραιφνούς πατριώτου, άειμνήστου 
Λούη Λουΐζου ένθέρμου ύποστηρικτού τού Σωματείου έκ τών πρώτων βημάτων του καί ποο- 
σεφέραμε χρηματικό ποσό πρός άγοράν βιβλίων έπί τών όποιων ν’ άναγραφή τό όνομά του.

Έπίσης άπενείμαμεν φόρον τιμής άμα τώ άκούσματι τού θανάτου τής μεγάλης παιδα
γωγού έθνικής εργάτριας καί άειμνήστου υπέροχου Πολυξένης Λοϊζιάδος τής όποιας τήν 
εικόνα άνηρτήσαμεν στήν αίθουσαν άναγνώσεως συνελυπήθημεν τήν έρίτιμον άδελφήν της 
καν Άριάδνην Κυπριανίδου καί κατεθέσαμε χρηματικόν ποσόν πρός'άγοράν βιβλίων εις 
μνήμην της.

Έπίσκεψις επιφανούς ξένου
Τήν 18ην ’Ιουλίου μάς έδωσε τήν τιμήν νά μάς έπισκεφθή μετά τού έν Κύπρω έντιμου 

προξένου τής Ελλάδος ό κ. Περικλής Άργυρόπουλος 'Υπουργός έπί τής περιθάλψεως προ
σφύγων εις τόν όποιον προσεφέρθη άνθοδέσμη καί άναψυκτικά.
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Όταν οί άξ. οίκογ. Λιασίδη καί Σερίφη έπληροφορήσαν τό σκληρόν γι’ αυτούς άγγελ
μα τοΰ θανάτου τών προσφιλών των τέκνων καί έτέλεσαν μνημόσυνομ παρευρέθησαν τά μέ
λη τοΰ Σωματείου μας γιά νά τιμήσουν τά γενναία παιδιά πού άγαπήσανε καί κλείσανε μέσα 
στήν ψυχή τους τήν Ελλάδα μας ήθέλησαν καί έμπράκτως ν’ αποδείξουν τήν πρός αύτήν 
αγάπη τους καί έδωσαν γι’ αύτήν τήν πολύτιμην ζωή τους, συνελυπήθημεν τις οίκογένειές 
τους καί έχύσαμε κι εμείς μαζί τους όχι τά δάκρυα πού χύνονται γιά τούς κοινούς θνητούς 
άλλά τά δάκρυα πού χύνονται μέ εθνικήν ύπερηφάνειαν γιά τούς μεγάλους καί αθάνατους 
νεκρούς, τούς νεκρούς πού δέν πέθαναν άλλά ζοΰν καί θά ζοΰν αιώνια.

Μουσικοφιλολογικά τέΐα

Άπό τοΰ Ίανουαρίου ήρχίσαμε καί έδίδαμε κάθε Δευτέρα μέχρι τοΰ ’Ιουλίου συμπερι
λαμβανομένου τά καθωρισμένα μουσικοφιλολογικά τέϊα μέ πλουσιώτατον πρόγραμμα. Ή 
επιτυχία τής έφετεινής μας συγκεντρώσεως ήτο επιτυχέστατη άπό πάσης άπόψεως. Ό 
σκοπός όπως είσαι καί άλλοτε τών συγκεντρώσεων τής Δευτέρας είναι ή πνευματική καί 
καλλιτεχνική έξύψωσις τοΰ κοινού μας καί ή όποια άναμφιβόλως έπιτελειται μέ τόν καλλί- 
τερον καί άποτελεσματικώτερον τρόπον σέ μιάν ώμορφη, θερμή καί οικογενειακήν τρόπον 
τινα ατμόσφαιραν. Σ’ αύτήν τήν άτμόσφαιρα δίδεται ή εύκαιρία στόν καθένα καί καθεμιά 
πού διαθέτει πνευματικά καί καλλιτεχνικά προσόντα νά τά επίδειξη ώφελώντας συνάμα καί 
τούς άλλους διά διαλέξεων, άπαγγελιών, τραγουδιού, πιάνου, μανδολίνου, κιθάρας κλπ. 
Έκτος τών εύγενικών μελών τά όποια έλαβα μέρος καί έβοήθησαν τόν σκοπόν τής συγκε
ντρώσεως μάς έβοήθησαν μέ πολλήν εύγένεια καί προθυμίαν οί κ.κ. Τάκης Γεωργίου, Χάρης 
Χατζηκυριάκου, Δουκής Σαββίδης. Είχαμε τό εύτύχημα άκόμα ν’ άκούσωμε μερικούς ξέ
νους καλλιτέχνας στό πιάνο ένα σπουδαίο Πολωνό καί στό τραγούδι. Θερμώς παρακαλώ 
όλους σας όπως ένδιαφερθήτε περισσότερο όλες σάς γιά τές συγκεντρώσεις αύτές, οί όποιες 
παρουσιάζουν κάτι τό πρωτότυπον άνά τήν Κύπρον καί πού παρέχουν μαζί μέ τήν ψυχαγω
γίαν καί ώφέλειαν άνυπολόγιστην. Καί γιά νά σάς κάμω νά εννοήσετε πόση είναι ή ώφέλεια 
πού γίνεται στήν κοινωνίαν μας, ή όποια διά τών συγκεντρώσεων αύτών ακούει τά καλλίτε
ρα πονήματα τών διασημοτέρων ποιητών μας πού εκλεπτύνουν, εξευγενίζουν τήν ψυχήν, 
εξυψώνουν τό φρόνημα, άναζωοπυρούν τήν εθνικήν συνείδησιν, φρονηματίζουν γεννούν 
ώραίες καί ηθικές σκέψεις δηλ. δημιουργούν πράγματι πνευματική καί καλλιτεχνική ζωή, 
γιά νά σάς κάμω λέω ν’ άντιληφθήτε πόση είναι ή ώφέλεια, πού γίνεται στήν πόλι μας σάς 
έρωτώ, πού άλλου καλλίτερον μπορεί ν’ άκουσθή ένα ποίημα ή ένα τεμάχιον μουσικής; 
Ίσως μοΰ πήτε στά σαλόνια μας, άλλά, στά σαλόνια μας ξέρετε τί γίνεται, δυστυχώς καί τό 
λέω μέ πόνον ψυχής αύτό όργιάζει τό άπαίσιον καί ψυχοφθόρον χαρτοπαίγνιον.

Καί άν κανένας είχε τές άνώτερες αύτές τάσεις καί ήθελε κάπου ν’ άκουσθή, άλλοίμο- 
νον δέν είχε πουθένα καί έτσι τά φτερά του πρός τήν καλλιτεχνίαν τού έκόβοντο καί άπο- 
γοητευμένος καί αύτός μέ ψαλιδισμένα φτερά άκολούθησε στήν πεζήν τροχιάν τών άλλων.

Ένώ τώρα δέν μπορεί νά συμβή τό ίδιο- μέ τό Λύκειον Έλληνίδων άνευρίσκονται καί 
προστατεύονται όλα τά ταλέντα καί σύν τώ χρόνω άς έλπίσωμεν, ότι κάτι πολύ καλλίτερον 
θά γίνη.

Φιλολογικαί συγκεντρώσεις Τετάρτης

Οί φιλολογικές συγκεντρώσεις τής Τετάρτης είχαν κι αύτές έπιτυχίαν. Άνελύσαμεν τά 
άρχαϊα δράματα Τραχίνιες, Μήδειαν, 'Αντιγόνην, Εφτά επί Θήβας καί έδιαβάσαμεν κι άλλα 
ώφέλιμα πράγματα.

Ό σκοπός τών συγκεντρώσεων τούτων είναι νά έντρυφήσωμεν εις τήν άρχαίαν κλασ
σικήν φιλολογίαν τών προγόνων μας καί ν’ άντλήσωμεν άπό τ’ άθάνατα αύτών άριστουρ- 
Υύματα τά θεία διδάγματα τής ήθικής, τής ψυχικής ώμορφιάς καί τής Ελληνικής άρετής.

Διαβάζουμε τόν Σοφοκλή, τόν Εύριπίδην, τόν Αισχύλον, τόν Πλάτωνα, τόν Σωκράτην 
Χι’ άλλους γιά νά πάρωμεν καί νά μεταλαμπαδεύσωμεν μέσα μας τό θειον καί άνέσπερον 
ψώς τών μεγάλων προγόνων μας, τών οποίων τό φώς έφώτισε καί έξακολουθεΐ νά φωτίζη 
θλον τόν πολιτισμένον κόσμον.

Τήν άξίαν τής κλασσικής μορφώσεως άνεγνώρισαν όλοι οί σοφοί τοΰ κόσμου, ό Κικέ- 
θων έθεώρει τήν γλώσσαν τοΰ Πλάτωνος άνταξίαν τών Θεών τά έργα τοΰ Θεοφράστου ώς 
αρίστην τροφήν καί τόν Άριστοτέλην παρωμοιάζει μέ ποταμόν πού τρέχει χρυσός. Ό 
θράτιος μέ ενθουσιασμόν συνεβούλευε τούς εύγενεϊς ρωμαίους νά κρατώσι νύκτα καί 
Ημέραν τά συγγράμματα τών άρχαίων Ελλήνων. Άν λοιπόν οί ξένοι έπεδίδοντο καί 
επιδόδονται μ’ ένθουσιασμόν εις τό νά γνωρίσουν καί άνασύρουν άπό τήν πολύτιμην κλη
ρονομιάν τών προγόνων μας τές υπέροχες ηθικές άξιες πολύ περισσότερον έχουμε καθήκον 
εμείς οί άπόγονοι εκείνων νά γνωρίζωμεν περισσότερον παντός άλλου τήν άθάνατην 
ελληνικήν κλασσικήν φιλολογίαν τών προγόνων μας γιά νά πλουτήσωμε τόν ψυχικόν μας 
χόσμο, ν’ άναπτύξωμε τήν κρίσι μας καί νά δημιουργήσωμεν γερό καί ηθικό χαρακτήρα.

Αύτός είναι μέ λίγα λόγια άγαπηταί μου ό πνευματικός απολογισμός τοΰ Σωματείου 
τίθθα ποιοι κόποι καί ποιοι μόχθοι έχρειάσθησαν γιά νά γίνουν όλ’ αύτά άφήνω σάς 

ν άναλογισθήτε. Άκόμα άφήνω σάς ν’ άναλογισθήτε, άν άξίζη νά άγαπά κανείς αύτό τό 
ι^ρυμα καί νά τό προστατεύη μέ φανατισμόν δύναμαι νά πώ καί άν ώφελή καί άν περιποιή 
τιμήν στήν πόλιν μας καί στό γυναικεϊον φΰλον τής πόλεώς μας ιδιαιτέρως.

Καί τελειώνοντας αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά εύχαριστήσω θερμότατα όλα τά μέλη 
Υεά τήν ύλικήν καί ηθικήν συνδρομήν των πρός τό ϊδρυμα αύτό καί νά παρακαλέσω όλες καί 
τήν καθεμιά χωριστά όπως έργάζεται μέ όλες της τις δυνάμεις γιά τό καλό καί τήν πρόοδον 
^θύ Σωματείου τούτου καί άς είναι βεβαία, ότι θά έλθη μέρα όπου θάναι ύπερήφανη γιατί 
εχει έργασθη γιά ένα τέτοιο ύψηλό καί άνθρωπιστικό σκοπό.

Είθε άγαπηταί μου σύντομα;;;;;;;;
Χειρόγραφο) ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟ Y

Η Μαρία Π. Ίωάννου στό μπαλκόνι εκεί στό περιβόλι.
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Όμιλία έπί τη έγκαθιδρύσει τής Ελληνικής Εθνικής Κυβερνήσεως 
είς Αθήνας τήν 20ην ’Οκτωβρίου 1944

Αγαπητοί "Ελληνες καί Έλληνίδες,

Συγκεντρωθήκαμε άπόψε εδώ για νά γιορτάσωμε, όσο μπορούμε πιό λαμπρά τό μεγά
λο, τό χαρμόσυνο γεγονός: τήν απελευθέρωση τής πολυδοξασμένης καί αγαπημένης μας 
’Αθήνας καί τήν εγκαθίδρυση σ’ αυτήν τής Ελληνικής ’Εθνικής Κυβερνήσεως. Μεγάλο καί 
εξαιρετικό τό γεγονός κι’ εγώ μικρή καί ανίσχυρη νά τό υμνήσω.

Γι’ αύτό θάθελα αυτή τή στιγμή νά είχα τό χάρισμα τών Μουσών, τήν ρητορική δεινό
τητα μιας ’Ασπασίας, τόν πύρινο λυρισμό τής 10ης Μούσας τής Σαπφοΰς καί τήν λύραν τοΰ 
μεγαλόστομου Πινδάρου γιά νά μπορέσω ν’ άρθώ σέ άνάλογον ύψος νά σάς πώ θεία καί 
ύπέροχα λόγια γιά νά σάς συγκινήσω ώς τά τρίσβαθά σας καί όπως ταιριάζει σ’ ένα τέτοιο 
θείο γεγονός καί νά σάς κάμω ν’ άκούσετε άπό τό στόμα μου παιάνες καί διθυράμβους. Δυ
στυχώς λυπούμαι πολύ πού τίποτε άπ’ αύτά τά θεϊκά χαρίσματα δέν έχω καί έτσι θά περιο- 
ρισθώ μονάχα νά σάς πώ λίγα φτωχικά λόγια πού οί παλμοί τής Ελληνικής μου καρδιάς 
μοΰ ύπαγορεύουν στήν τόσο έπίσημη αύτή στιγμή.

Ελλάδα μου, 3 Ά χρόνια πέρασαν άπό τή μαύρη καί άπαίσιαν εκείνην ημέρα πού οί σι- 
δερόφρακτες ορδές τοΰ Χίτλερ μέ ίταμότητα άνήκουστη πατούσαν τ’ άγια καί ιερά σου χώ
ματα.

Τριάμισυ χρόνια πέρασαν άφ’ ότου οί νεοβάρβαροι αύτοί θύννοι σ’ έρριξαν στήν πιό 
μαύρη σκλαβιά πού είδες ποτέ, πού σοΰ ρουφούσαν σάν βδέλλες άχόρταγα τό τίμιο αίμά 
σου, πού σοΰ ξέσχισαν σάν γΰπες άσπλαχνα τις σάρκες σου· τριάμισυ χρόνια σοΰφραζαν τά 
παιδιά σου, τά τουφέκιζαν χωρίς λόγο, άτιμάζανε τις γυναίκες καί παρθένες σου- σοΰ στέ
ρησαν τό ψωμί τών παιδιών σου καί σοΰ κερνούσαν μονάχα όξος καί χολήν άντί τοΰ πνευ
ματικού μάννα πούδωκες σ’ αύτούς καί σ’ όλο τόν κόσμο.

Τριάμισυ χρόνια σέ ύπεχρέωσαν ν’ άκούης άπ’ τό ραδιοφωνικό σου σταθμό πού τόν 
χρησιμοποιούσες πριν μονάχα γιά έκπολιτιστικούς σκοπούς, τήν μισητή γλώσσα τών τυ
ράννων σου· τριάμισυ χρόνια σέ ύπεχρέωσαν νά βλέπης άνηρτημένην τήν σβάστιγκα, τό 
σύμβολο τής κτηνώδους βίας τών κυριάρχων σου, άπάνω στόν Ιερό Βράχο! Ή λευκή καί 
ίοστέφανη πόλις τής Παλλάδος μαύρισε άπ’ άκρου σ’ άκρο· πόνον, πείνα, λυγμός φρικώδη 
καί άφάνταστα μαρτύρια ήταν ή καθημερινή τροφή τών άδελφών μας έκεΐ κάτω στήν μαρτυ
ρικήν Ελλάδα μας κΓ έμεϊς εδώ κάτω τριάμισυ χρόνια σάν γνήσια άδέλφια καί γνήσια παι
διά τής ίδιας μεγάλης καί δοξασμένης Μάννας ύπεφέραμε, πονούσαμε.

Ή λύπη τους ήταν λύπη μας, ό πόνος τους πόνος μας, τά δικά τους βάσανα καί μαρτύ
ρια δικά μας βάσανα καί μαρτύρια καί οί πληγές τους πλήγωναν άφάνταστα τή δική μας 
άδελφική καρδιά. Τριάμισυ χρόνια δέν νοιώσαμε άληθινή χαρά, γιατί τ’ άδέλφια μας έκεΐ 
κάτω ήταν πονεμένα καί πικραμμένα. Δέν άνεπνέαμε καλά, χάσαμε τόν άέρα, αύτό τούτο τό 
όξυγόνο πού μάς ερχόταν τόσο συχνά άπ’ έκεΐ στή λατρεμένη πόλη, τήν πατρίδα τών πατρί
δων, τήν ’Αθήνα μας, έκεΐ πού πάντα είναι στραμμένα ό νους καί ή ψυχή κάθε άληθινοΰ 
Έλληνος!

Μά ήλθεν ή ώρα, ή μεγάλη καί εύλογημένη ώρα καί ή Ελλάδα μας άναστήθηκε καί μά
λιστα πάλιν άλλη μιά φορά ύστερα άπ’ τό φρικτό Γολγοθά της, μέσα άπ’ τά χαλάσματά της· 
γιατί τό άδικο, όσο καί άν θριαμβεύη προσωρινά, δέν στέκει έπί πολύ καί όπως λέει ό μεγά- 
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λ°ζ μας Παλαμάς, «Τά κάστρα τά ψηλά τά δισεροκτισμένα σωριάζονται, συντρίβονται σάν 
νά ητανε γυαλένια». Ναί, τά κάστρα τά ψηλά σωριάστηκαν, έπεσαν, γιατί τακτισαν τά χέρια 
τών άδικων. Οί σιδερόφρακτες ορδές τοΰ Χίτλερ δέν προστατεύονται πιά, δέν μπορούν νά 
πθοστατευθοΰν άπό τά σίδερα, τά πολυβόλα καί τά φλογοβόλα τάνκς· τό άδικο, ή κατάρα, 
οί Έριννύες τις καταδιώκουν καί φεύγουν πανικόβλητες, ταπεινωμένες καί κατησχυμένες 
ϊΐά νά σώσουν τό άθλιο σαρκίο τους καί δέν προφθάνουν νά φύγουν, άπό τά χώματα τά 
ιερά πού μόλυναν τριάμισυ χρόνια. Μά σύ Ελλάδα μου, «μιά χώρα μικρή καί φτωχή καί 
ξερμάτωτη» θεριεύεις καί εΐσ’ άνίκητη, γιατί τό δίκαιο έχεις».

Ώ Μεγαλόχαρη Παναγία, έκαμες τό θαύμα σου καί οί φονιάδες πού άνήμερα τής 
γιορτής σου ήλθαν καί σέ πλήγωσαν, σάν μαύρο θεριό ξεψυχάνε τώρα στά πόδια σου.

Ώ Παλλάδα Άθηνά, έκαμες καί σύ τό θαύμα σου· ό φρουρός τής γαλανόλευκης πού τά 
θείκά σου μάτια τόν είδαν νά πέφτη άπό τό Τερό Βράχο περιτυλιγμένος τήν Ελληνική Ση
μαία γιά νά μή τήν μολύνουν οί άνόσιοι μέ τ’ άνομά τους τά χέρια καί πού γλυκοκοίμησες 

3 '/2 χρόνια γιά νά μή βλέπη τά αίσχη τών θύννων, γλυκοξύπνησε τώρα άπό τό απαλό καί 
μαγικό φτερούγισμα τής Θεάς ’Ελευθερίας πού γύρισε στά γνώριμα, στά παληά, στά δικά 
τιΊζ μέρη. Καί νά ή Γαλανόλευκη, ή βασίλισσα τών Σημαιών, «τών Σημαιών τ’ άστέρι» πού 
Ζάθε της πτυχή είναι καί μιά δόξα καί ένας θρίαμβος, άνυψώνεται περήφανα, άπ’ τό λεβέντη 
τ°ολιά άπάνω στήν ’Ακρόπολη σέ πιό ψηλό ιστό !

Ώ! τί άνέκφραστη χαρά! Ώ τί άνέκφραστη άγαλλίασις! Καί σ’ άκούω ώ Παλλάδα 
Άθηνά νά λές αύτά τά λόγια τοϋ άθάνατου παιδιού σου Παλαμά «Χαρά σ’ Έσέ χώρα λευκή 
Χ(χΐ χώρα εύτυχισμένη! Καμμιά μεριά σ’ όλη τή γή καμμιά στήν οικουμένη δέν ηύρε τέτοιο 
Φυλακτά σάν τό δικό μου μάτι!».

Ώ! τί άνέκφραστη εύτυχία! «Υπάρχουν πόνοι λέει κάπου ό Παλαμάς, πού δέν τούς 
Χωράει καί ό πλατύτερος θρήνος» έτσι καί γιά τήν εύτυχία ύπάρχουν εύτυχίες πού δέν τις 
Χωράει καί ή πλατύτερη χαρά! Είναι τόση ή εύτυχία μας καί τόση ή συγκίνησίς μας, τόση ή 
Χαρά καί ή άγαλλίασις μας πού άδυνατοΰμε νά έκφράσουμε κείνο πού νοιώθουμε στά κατά- 
βαθα τής ψυχής μας μέ λόγια. Στό άκουσμα τής λευτεριάς σου ’Αθήνα μου δονούμεθα άπό 
ένα δυνατό ιερό παλμό, άπό μιά άφάνταστη ιερά συγκίνηση, μά ή γλώσσα κομπιάζει καί είν’ 
ανίσχυρη νά έκφράση όλ’ αύτά τά ύπέροχα καί θεία συναισθήματα πού δοκιμάζουμε οί Πα- 
νέλληνες καί μαζί μέ μάς όλοι οί έλεύθεροι καί πολιτισμένοι άνθρωποι τοΰ κόσμου. ’Αθήνα 
μ°υ, είναι λοιπόν άλήθεια πώς είσαι έλεύθερη; είν’ άλήθεια πώς ή θεά Ελευθερία σέ σκεπά- 

μέ τό μαγικό της φώς; είν’ άλήθεια πώς θά έπικοινωνήσωμε καί πάλι μαζί σου καί θά μάς 
ατέλλης καί πάλιν σάν πριν τό άφθονο πνευματικό σου όξυγόνο πού τόσο έχουμε άνάγκη 
εδώ κάτω; Είν’ άλήθεια πώς θ’ άκούσωμε καί πάλιν άπ’ τό ραδιοφωνικό σου σταθμό τή 
Υλώσσα τών Θεών; Ναί, είν’ άλήθεια καί τούτο χάρις στόν "Υψιστο καί τή Μεγαλόχαρη πού 
Σλαβικά κλίνομε τό γόνυ καί τούς εύχαριστοΰμε· χάρις στήν παλληκαριά τών παιδιών σου, 

πλεϊστα βρίσκονται κάτω άπ’ τήν παγερή πλάκα τοΰ τάφου γιά νά δώσουν ζωή σέ Σένα 
Χαί Χάρις άκόμα στή βοήθεια τών μεγάλων μας συμμάχων πού φωτισμένοι άπό τό άνέσπερο 
τθ φώς σου καί μαγεμένοι άπ’ ο,τι πρόσφερες στόν κόσμον όλο ήλθαν νά σέ ξεσκλαβώσουν.

Ώ Ελλάδα, ώ ’Αθήνα τόνομά σου τό θείο τό μεγάλο κλείει τό παν! Τί θά έγίνετο ό κό- 
χωρίς εσένα άφού θά τοΰλειπεν ή ώμορφιά, ή χάρις, ή άρμονία, ό ρυθμός, τό μέτρο; Ώ 

Αθήνα, ώ Ελλάδα χώρα τών ώραίων καί τών άθανάτων πού κρατείς άπάνω σου ένα 
Ολυμπο καί ένα Παρθενώνα! «πούσαι μιά διαμαντόπετρα στής γής τό δακτυλίδι». Ώ 
Αθήνα ! έσένα δέν σ’ έκτισαν τά χέρια τών άνθρωπων, έσένα σ’ έκτισαν οί Θεοί καί σέ στολί
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ζουν οί Μούσες και οί Χάριτες καί άπάνω στή γή σου τήν πολυδόξαστη καλλιεργήθηκαν οί 
υψηλότερες σκέψεις, οί βαθύτεροι στοχασμοί καί τά λεπτότερα καί εύγενέστερα αισθήματα. 
Πηγή κάθε ώραίου, μεγάλου καί αληθινού. Περίλαμπρος καί φωτεινός ήλιος πού έφώτισες 
σύμπαντα τόν κόσμο. Είθε καί πάλιν Ελλάδα μας νά γίνης μεγάλη καί τρανή καί νά φθάσης 
τήν δόξαν καί τό αιώνιο καί άφθιτον μεγαλεΐον τών προγόνων μας. Καί άσφαλώς θά φθά
σης γιατί ύστερα άπ’ τούς Μαραθώνες καί Σαλαμΐνες γεννιούνται οί Αίσχύλοι καί δημιουρ- 
γούνται οί Παρθενώνες! Είθε οί Πανέλληνες ήνωμένοι καί άγαπημένοι κάτω άπό τόν γα
λανόν ούρανόν καί τήν σκιάν τού Παρθενώνα νά ύψώσουν τόν νούν τους μέχρι τής Παλλά
δας ’Αθήνας καί άπ’ έκεϊ νά πάρουν τό άγιο καί θείο φώς πού θά τούς φωτίση νά έπιλύσουν 
όλα τά ζωτικά προβλήματα καί νά οδηγήσουν τό σκάφος τής πολύπαθης Ελλάδας μας σέ 
γαλήνιο λιμάνι. Είθε ό Ύψιστος καί ή Μεγαλόχαρη νά βοηθήσουν νά σφίξη ή Ελλάδα μας 
στή γλυκειά καί μαγική της άγκαλιά όλα τά υπόλοιπα σκλαβωμένα παιδιά της καί τήν Κύ
προ μας. Είθε μεγάλη καί τρανή σάν πρώτα νά συνέχιση καί πάλιν άνά τόν κόσμο τήν μεγά
λην έκπολιτιστικήν της άποστολή!

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ
20.10.1944

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Κ ΥΠΡΟΣ» 
Χρ.Θ', 1969 άρ. 105,0.289

Δύο εξαιρετικού άτθίδες εις τήν Κύπρον

Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν καί εύχαρίστησιν χαιρετίζω καί δημοσία τήν εν Κύπρω πα
ρουσίαν - τόσον ολιγοήμερον δυστυχώς - δύο διακεκριμένων Άτθίδων, τής κ. ’Αντιγόνης 
Μεταξα-Κοντηρα καί τής θυγατρός της δ. Μαρίας Κοντηρά.

Ή κ. Άντογόνη Μεταξά είναι ή εμπνευσμένη συγγραφεύς τού Παιδικού Θεάτρου. Μέ 
τήν άπέραντον στοργήν της διά τό παιιδί καί μέ τήν άφθαστον πίστιν της διά τήν ευεργε
τικήν έπίδρασιν τού Παιδιού Θεάτρου επάνω στήν άθώαν καί άπλαστην ψυχούλαν τού παι
διού, μάς έχει δώση έως τώρα άριστουργήματα παιδικών έργων, άληθινά διαμάντια τής παι
δικής φιλολογίας. Μέ τά έργα αυτά πού κρύβουν τόσην άλήθειαν, τόσην ώμορφιάν καί τόσα 
ήθικά διδάγματα, ή κ. Μεταξά έτερψεν, έψυχαγώγησε καί έδίδαξε τά Ελληνόπουλα όχι μό- 
yov τής Ελλάδος, άλλά καί τοΰ έξω Ελληνισμού. Καί εις τήν Κύπρον έδιδάχθησαν εμπρός 
δκό χιλιάδες παιδιών τά πλεΐστα τών έργων της. Ποιος είδε τό «Όνειρο τής Τιτίνας», τό 
«Τραγούδι τής φτώχειας», τήν «Πεντάμορφη» καί δέν έγοητεύθη, δέν ένθουσιάσθη, δέν 
^δάκρυσε;

Ή κ. Μεταξά έπετέλεσε μέ τά έργα της ένα άληθινά τεράστιον ήθικόν καί εκπολιτι
στικόν άθλον, δικαίως δέ θεωρείται άπό τόν μικρόκοσμον τής Ελλάδος ώς ή γυναίκα- 
θρύλος. ’Αλλά καί ύπό τήν Ιδιότητα τμηματάρχου τού Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Αθηνών, 
εκτός τών άλλων κατά τήν εκπομπήν, τήν γνωστήν ώς «ώρα τού παιδιού», έκαμε, μπορεί νά 
πή κανείς, θαύματα, ιδίως στά χρόνια τής μαύρης σκλαβιάς τής Ελλάδος, όταν, άψηφοϋσα 
τθΰζ άντιπροσώπους τοΰ κατακτητοΰ πού έκάθηντο δίπλα της καί παρηκολούθουν άπό χει
ρογράφου τά λεγόμενά της, διηγείτο ώραΐες άλληγορικές ιστορίες στά παιδιά, τονώνουσα 
έτσι τό φρόνημα μικρών καί μεγάλων.

Ημείς εδώ θά ένθυμούμεθα πάντοτε μέ πόσην συγκίνησιν παρηκολουθούσαμεν τήν 
εκπομπήν αυτήν τών ’Αθηνών, πού ήταν μέσα στήν κατάμαυρη έκείνη κι’ άγωνιώδη εποχή 
^ιά παρηγοριά καί μιά δασις. Γι’ αυτό καί σάν τελείωνε ή εκπομπή καί κλείαμεν άμέσως τό 
ραδιόφωνο, γιά νά μήν άκούσωμε κατόπιν τήν άπαισίαν φωνήν τών βαρβάρων πού 
αντηχούσε τόσο παράφωνα άπό τήν πόλιν τοΰ φωτός καί τοΰ πολιτισμού, ένοιώθαμε νά γι
γαντώνεται μέσα στήν ψυχή μας ή έλπίς καί ή πίστις διά τόν άναμενόμενον λυτρωμόν.

Ή κόρη τής κ. Μεταξάς, δ. Μαρία-Αήδα Κροντηρά, πού είναι γνωστή άνά τόν μικρό- 
κοσμον τής Έλλαδος μέ τό όνομα Μπούλη, γιατί πρωταγωνιστούσε στό Παιδικό Θέατρο 
^ο ηλικίας έξη ετών, είναι τελειόφοιτος τής Δραματικής Σχολής ’Αθηνών. Καί αί δύο 
Πνέονται άπό μίαν άπειρον άγάπην πρός τό παιδί καί τήν ήθική καί καλλιτεχνικήν ψυχα- 
γώγησήτου.

Είμαι βεβαία πώς τά Ελληνόπουλα τής Κύπρου, όσα είχαν τό ευτύχημα ν’ απολαύ
ουν τό Παιδικόν Θέατρον καί νά ευεργετηθούν είτε ώς ήθοποιοί, είτε ώς άκροαταί άπό τά 
έργα τής κ. Μεταξά, θά αισθανθούν τήν Ιδίαν χαράν, πού αίσθανόμεθα όλοι, όσοι εΐχαμεν 
τώρα τήν μεγάλην ευτυχίαν νά συναντηθώμεν άπό κοντά μέ τάς δύο εξαιρετικός φίλας, σάν 
πληροφορηθοΰν, ότι ή μεγάλη φίλη τών παιδιών καί ή χαριτωμένη καί μονάκριβη κόρη της 
βρίσκονται σήμερα στήν Κύπρο καί θά κάμουν τήν Ιδίαν μ’ εμάς ευχήν: οί τόσες ώμορφιές 
τής Κύπρου, πού δέν παύει νά τές χαίρεται ή κ. Μεταξά σάν ένα άθώο παιδί, νά τής χαρί- 
σ°υν ώραΐες εμπνεύσεις καί υψηλές σάν τόν Όλυμπο, πού τόσο τήν έμάγευσε, σάν 
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ανεβήκαμε προχθές, γιά νά μάς χαρίση νέα παιδικά, χαρούμενα δροσερά καί διδακτικά, 
καθώς πάντα έργα, πού τόσο έχει ανάγκη ή παιδική φιλολογία μας.

Φοβοϋμα όμως πώς τό παρόν σημείωμα δέν θά ήτο όσον θά έπρεπε διερμηνευτικό τών 
αισθημάτων τοϋ παιδικού κόσμου τής Κύπρου, εάν δέν υπέβαλλα έκ μέρους του πρός τήν κ.
Μεταξά καί μιά παράκληση. Νά μεταφέρη τόν έγκάρδιο χαιρετισμό τους πρός τά παιδιά τής 
άγαπημένης μας Ελλάδας καί νά τά βεβαιώση πώς καί έδώ είναι τά ϊδια όνειρα μέ τά δικά 
τους, οί ίδιοι πόθοι, οί ίδιες έλπίδες καί πώς, καθώς εκεί, έτσι καί έδώ κάτω όλα είναι κατα
γάλανα.

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

Έφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 13 Αύγουστου 1947

Ή Μαρία Π. Ίωάννου, ή Λούλλα καί ό Κύπρος Χρυσάνθης μέ τό βρέφος τους Άνθο καί ό Χριστά- 
κης Παπανικολάου, δημοσιογράφος, στόν κήπο τοϋ σπιτιού στή Λευκωσία.

Ή Όμιλία τής χας Μαρίας Π. Ίωάννου, Προέδρου τοϋ Λυκείου 
Έλληνίδων Άμμοχώστου, χατά τό ύπό τοϋ Λυχείου Έλληνίδων 

Άμμοχώστου στό διοργανωθέν μνημόσυνον τήν 29ην Μαΐου 1949 
εις μνήμην τής αειμνήστου Περσεφόνης Παπαδοπούλου

Ιερολογιώτατε,
Αξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι,

Σκοπός τής έδώ σημερινής συγκεντρώσεώς μας είναι, ώς γνωρίζετε, νά τελέσωμεν ένα 
θεμνόν φιλολογικόν μνημόσυνον καί ν’ άποδώσωμεν έτσι ένα έλάχιστον φόρον τιμής καί 
ευγνωμοσύνης πρός τήν άείμνηστον Περσεφόνην Παπαδοπούλου. Όνειρο καί κρυφός καϋ- 
Μ-ός μας ήταν πάντα, νά γυρίση μιά μέρα, άπό τήν Ελλάδα μας ή άγαπημένη μας Περσεφόνη 
χαί άπό του βήματος τούτου νά τήν δεξιωθώμεν, νά τήν καλωσορίσωμεν, νά τής έκφράσωμε 
χήν αγάπη μας, τόν θαυμασμό μας, τήν έκτίμησί μας γιά τήν πολυποίκιλη δράσι της κι’ άκόμα 

τής έκφράσωμε τήν δικαίαν ύπερηφάνειάν μας, πού σάν Κύπρια Έλληνίδα μάς τιμοϋσεν 
^εΐ στήν ελεύθερη καί άγαπημένη Πατρίδα. Μά άλλοίμονον, ή ώμορφη αύτή ευκαιρία, πού 
τθθο διακαώς ποθούσαμε, γιά νά τής πούμε καί νά τής δείξουμε έμπρακτα πώς ό σπόρος 
εκείνος πού φύτεψε στά πρώτα χρόνια στής διδασκαλικής μας ζωής στές άθώες παιδικές ψυ- 
λες μας, δέν χάθηκε, μά ριζοβόλησε καί βλαστομάνησεν, άλλοίμονον, λέγω, δέν μάς δόθηκε 
Χιατί ή μοίρα ή κακή καί άδυσώπητη έτσι τό θέλησε, νά πάρη τόσο πρόωρα τήν λατρευτήν μας 
Περσεφόνην καί άντί γιορτών καί δεξιώσεων, μάς έλαχεν ό βαρύς καί θλιβερός κλήρος νά 
τιΐν μοιρολογήσωμεν καί νά τήν έξυμνήσωμεν νεκράν. Τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου, 
π°ύ επί 20 χρόνια τώρα τάχθηκεν έν τώ μέτρω τών δυνάμεών του, παράλληλα πρός τήν 
λοιπήν του «δράσιν», νά συντελέση καί αύτό στήν πνευματικήν, καλλιτεχνικήν καί 
ανθρωπιστικήν έξύψωσιν τοϋ έπιπέδου τής πόλεώς μας, δέν ήτο δυνατόν νά μείνη 
άδιάφορον καί άσυγκίνητον μέ τόν χαμόν μιας μεγάλης καί ξεχωριστής γυναικείς φυσιογνω- 
μία5 τής Πατρίδος μας, τής άειμνήστου Περσεφόνης, πού ύπήρξε πρωτοπόρος στό ξύπνημα 
χήζ γυναίκας στήν πόλιν μας καί γενικά σ' όλη τήν Κύπρο καί πού κατηνάλωσεν ολόκληρη 
τιΐν ώραίαν ζωήν της καί τά πολύτιμό της νειάτα στήν πνευματικήν έξύψωσιν τής γυναίκας 
Χθύ τόπου μας καί στήν έξυπηρέτησι τοϋ ώραίου, τού καλού καί τοϋ άνθρωπισμοϋ. ΓΓ αύτό 
Χθ Σωματεϊόν μας τελεί σήμερον φιλολογικόν μνημόσυνον γιά νά τιμήση τήν ιερή της μνήμη. 
Άν είναι στοιχειώδες καθήκον κάθε πολιτισμένου λαού νά τιμά τούς εύεργέτας του καί δή 
τ°ΰζ πνευματικούς, πολύ μεγαλύτερον καθήκον έχει ένας ύπόδουλος λαός νά τιμά έκείνους, 

μέσα στήν μαύρην άχλύν τής άπαιδευσίας καί άμάθειάς του ξεπήδησαν σάν φωτεινά με- 
τέωρα γιά νά φωτίσουν καί νά διδάξουν τ’ άνώτερα ιδανικά τής Θρησκείας καί τής Πατρίδος 
χσί νά διανοίξουν νέα μονοπάτια, νέους δρόμους, νέας λεωφόρους μέ τήν άκτινοβολίαν καί 
την ανωτερότητα τού πνεύματός των.

Κι’ ένα τέτοιο λαμπρό καί φεγγοβόλο μετέωρο ύπήρξεν ή σήμερον τιμωμένη άείμνη- 
στ°ζ Περσεφόνη. Ή πόλις μας, ή πόλις τοϋ Εύαγόρα, είχε τό μεγάλο εύτύχημα νά δεχθή 
πρώτη τήν θερμήν άκτινοβολίαν τοϋ σπάνιου καί έξαιρετικοϋ τούτου μετεώρου. Γιά ν’ 
ανχιληφθώμεν δέ τί προσέφερε στήν μικρή μας πόλι καί δή στόν γυναικείόν της κόσμον, 
μαζί μέ μιάν άλλην έξαιρετικήν φυσιογνωμίαν τής πόλεώς μας, τήν Δα Ελένην Γ. Χατζηπέ- 
τ0ου, άς γυρίσωμεν πολλά, πολλά χρόνια πίσω καί άς κυτάξωμε νά δούμε τήν πνευματικήν 
χατάστασιν τής τότε γυναίκας· πραγματικά θά μάς θαμβώσουν τά μάτια άπό τό σκοτάδι τής 
αΗάθειας καί τής άγραμματωσύνης. Σ’ αύτή τήν κατάστασι βρισκόταν ό γυναικείος κόσμος 
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τής πόλεώς μας, μέ τήν ΰπαρξι μόνο δημοτικού σχολείου καί στό όποιον άκόμα, λόγω προ- 
λήψεως, ότι «ή γυναίκα δέν χρειάζεται γράμματα», πολύ λίγοι γονείς έστειλαν τές κόρες 
τους. Καί νά, σ’ αύτή τήν ώρα, τό έτος 1905 σάν θεόσταλτες καταφθάνουν άπό τήν πόλιν 
τών ονείρων μας, τήν ’Αθήνα μας, όπου επ’ αρκετόν παρέμειναν καί σάν αττικές μέλισσες 
ρόφησαν άφθονον τό άττικό μέλι τής κλασσικής παιδείας, δυο εξαιρετικές φυσιογνωμίες, ή 
Ελένη Χατζηπέτρου καί ή αείμνηστος Περσεφόνη Παπαδοπούλου καί διωρίσθησαν στό 
Παρθεναγωγεΐον τής πόλεώς μας. Σάν έμπνευσμένες ιέρειες, γεμάτες άπό πίστιν καί 
ενθουσιασμόν πρός τό έργον πού άνελάμβαναν, μέ τήν καρδιά πλημμυρισμένην άπό 
Ελλάδα καί έχοντας άπάνω στό στόμα καί στά χείλη τό άττικό μέλι καί τήν άθηναϊκήν λα
λιάν έπεδόθησαν άμφότεραι μέ άπαράμιλλον ζήλον καί ίερεή φλόγα στήν μόρφωσιν τών 
Έλληνίδων τής πόλεώς μας. Ώ! ή ομιλούσα αύτή τήν στιγμήν, παιδί τρίτης τάξεως Δημοτι
κού, ένθυμεΐται μέ συγκίνησιν άφάνταστην καί δάκρυα στά μάτια τήν γοητευτικήν διδασκα
λίαν άμφοτέρων καί ένθυμεΐται πού παρακαλούσε νά μήν έτελείωνεν ή ώρα γιά ν’ άκούη τήν 
υπέροχη διδασκαλίαν των. Ή Δνις Ελένη Χατζηπέτρου, μέ τήν άπαράμιλλη διδασκαλία τής 
Ελληνικής Ιστορίας, μάς γεννούσεν άνώτερα αισθήματα, μάς γέμιζε άπό Ελλάδα καί μάς 
έκαμνε νά λατρεύουμε τήν Ελλάδα καί ο,τι Ελληνικό!

Ή άείμνηστος Περσεφόνη, τό γλυκόλαλο άηδόνι, προσπαθούσε νά μάς ψυχαγωγήση, 
νά μάς ώραιοποίηση τήν σχολικήν μας ζωήν μέ όλα τά μέσα πού διέθετε, μέ τή γλυκειά της 
φωνή, μέ τήν διδασκαλίαν Ελληνικών χορών. Πολύ ενωρίς στήν Ε' τάξιν τού Δημοτικού 
μάς μιλούσε γιά τήν μόρφωσιν καί έξύψωσιν τής γυναίκας τού εξωτερικού καί δή τής 
Έλληνίδος, μάς διάβαζε άπό εφημερίδες καί περιοδικά άρθρα σχετιζόμενα μέ τήν πρόοδο 
τής γυναίκας, μάς έδειχνε φωτογραφίες μεγάλων γυναικών πού δρούσαν έκεΐ κάτω στήν 
ελεύθερη Πατρίδα, Καλλιρόης Παρρέν, ’Αγγελικής Παναγιωτάτου, "Αννας Τριανταφυλλί- 
δου, Ειρήνης Νικολαΐδου κ.λ.π. Μάς έλεγεν, έξω ή γυναίκα γίνεται φιλόλογος, καθηγήτρια, 
Ιατρός, δικηγόρος κ.λπ. Προσπαθούσεν, όπως μπορούσε, νά μάς ψηλώση νού καί καρδιά, 
νά μάς πρωτοξυπνήση γιά κάτι άνώτερο, γιά τήν μόρφωσι, γιά τό φώς, γιά τόν καλώς 
εννοούμενο φεμινισμό, τόν φεμινισμό πού θέλει τήν γυναίκα μέ φωτισμένο τό μυαλό, μέ τήν 
καρδιά γεμάτη άπ’ όλες τές άρετές καί μέ γερό καί ήθικό χαρακτήρα.

Λάτρις αύτή κάθε καλού καί ώραίου, μάς έμαθε νά λατρεύουμε τό ώραΐον. Λάτρις τής 
κλασσικής παιδείας άπό τόν πρώτον χρόνον τού ερχομού της ίδρυσε μέ τόν έτερον στυλοβά- 
την τής προόδου τής γυναικείας μορφώσεως, τήν σεβαστήν καί άγαπητήν μας ελλόγιμον Δα 
Ελένην Χατζηπέτρου, τό «Άνώτερον Παρθεναγωγεΐον» τής πόλεώς μας, όπου μορφωθήκα
με καί μαζί μέ μάς εκατοντάδες άλλων γυναικών.

Άναλογισθήτε τώρα τί θά ήταν ή πόλις μας, τί θά ήταν οί γυναίκες της, άν έλειπεν άπ’ 
αύτήν ό πνευματικός αύτός φάρος χάρις στόν όποιον κατώρθωσαν καί πτωχότατες κόρες 
νά μορφωθούν καί νά σπουδάσουν, στόν άλλον πνευματικό μας φάρον τής γυναικείας προ
όδου, τό Παγκύπριον Διδασκαλεϊον Θηλέων Λευκωσίας, πού, άλλοίμονον, δέν υπάρχει πλέ
ον, καί αύτό είναι μεγάλη συμφορά γιά τόν γυναικεΐον κόσμον τής Κύπρου μας καί τρο
μερόν κτύπημα κατά τής δημοτικής μας παιδείας. Αύτή ή κατάργησις τού Διδασκαλείου Θη
λέων, γιά τήν διατήρησιν τού οποίου ή άείμνηστος Περσεφόνη άγωνίστηκεν, όσον κανένας 
άλλος, τής στοίχισε, ή μάλλον στοίχισε σέ μάς τούς Κυπρίους τήν άπομάκρυνσίν της καί 
έτσι στερήθηκεν ή Κύπρος μας, ή κλασσική μας Παιδεία καί ή Παιδαγωγική Επιστήμη τών 
πολυτιμοτάτων ύπηρεσιών μιας άληθινής καί εμπνευσμένης Ιερείας τους.

Πριν εγκατάλειψη τήν άγαπητήν της Κύπρον ή άείμνηστος Περσεφόνη έπάλαιψε 
σκληρά καί άφού ένίκησεν άμφιταλαντεύσεις, όπισθοδρομικότητες, προλήψεις, μή κατανόη- 

οιν, κατώρθωσεν, έμπνεομένη πάντοτε άπό άγάπην καί μόνον άγάπην γιά τήν πνευματικήν 
έξύψωσιν καί άνάπτυξιν τής γυναίκας, νά ίδρυση τό κλασσικόν Γυμνάσιον Θηλέων Λευκω- 
σί«ζ, άπό τό όποιον άπεφοίτησαν χιλιάδες καί εξακολουθούν ν’ άποφοιτούν πρός όφελος 
χαί κέρδος τής γυναικείας έξυψώσεως καί προόδου. Ή ΐδρυσις τού κλασσικού Γυμνασίου 
θηλέων Λευκωσίας είναι μιά νίκη τού γυναικείου φεμινισμού θριαμβευτική καί οφείλεται 
χαθ’ όλοκληρίαν, όπως έδήλωσε καί ό βαθυνούστατος καί θετικώτατος έλλόγιμος Γυμνα- 
σώρχης τού Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Σπυριδάκις. Νίκη όχι μόνον τής άειμνήστου Περσε- 
Φθνης, πού μέ τήν άκατάβλητην ψυχικήν της δύναμιν επέτυχε, άλλά καί νίκη τού κλασσικι- 
<ψού. Καί τίποτε άλλο, άν δέν είχε στό ενεργητικό της ή άείμνηστος Περσεφόνη, αύτό καί 
μόνον ήτο ικανόν νά τήν κατατάξη, στήν άθανασίαν καί νά τήν στεφανώση μέ τής δόξας τόν 
αμάραντον στέφανον.

’Εδώ στήν πόλιν μας έργαζομένη ώς διδασκάλισσα δέν περιωρίσε τήν δράσιν της μό- 
νθν άπό τής έδρας· είδε τόν φτωχόν καί τόν άνάπηρον καί έπόνεσεν ή λεπτή καί εύαίσθητη 
Wl της, γι’ αύτό μαζί μέ τάς τότε Δας Χρυσάνθην Πατίστα, νύν καν Μιχαηλίδου, Ελένην 
Χατζηπέτρου, Μαργαρίταν Εύαγγ. Λουΐζου καί άλλας Κυρίας καί Δεσποινίδας τής πόλεώς 
μαζ, ίδρυσε τόν «Φιλόπτωχον Σύλλογον» «Ο Σ.Σ.» τό 1905, όστις έκτοτε είναι τό άσυλον 
χοί ή παρηγοριά τών έχόντων άπόλυτον άνάγκην. Σ’ εθνικούς άγώνες πάντοτε πρωτοστά
τησε, γιατί ήταν άληθινή Έλληνίδα καί ήταν ύπερήφανη γι’ αύτό.

Στήν Λευκωσίαν σάν καθηγήτρια τών Παιδαγωγικών εις τό Διδασκαλεϊον Θηλέων 
εχαμνε μελέτες άπάνω στά παιδιά καί ό πόνος τής ψυχής της ήταν άπερίγραπτος σάν έβλεπε 
π«ιδιά γηρασμένα άπό τήν πείναν, τήν στέρησιν, τήν κακοπάθειαν. Ό βαθύτατος άνθρωπισ- 
μθζ της, τής ένέπνευσε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως τής «Παιδικής Εξοχής», τού μεγαλυτέρου 
τ°ύτου δείγματος άνθρωπισμού καί πολιτισμού.

Χάρις στόν θεσμόν τής Παιδικής ’Εξοχής σώζονται κατ’ έτος εκατοντάδες παιδιά, 
?λλά καί νοιώθουν τήν χαράν καί άπολαμβάνουν τών άγαθών τής εξοχής. Θά ήτο εύχής 
Φγον, άν οί δυνάμενοι νά συνεισφέρουν περισσότερα ούτως ώστε ν’ άπολαμβάνουν τών 
$Υαθών της πολύ περισσότερα παιδιά, επ’ άγαθώ τής κοινωνίας καί τής Πατρίδος μας.

"Υστερα άπό ένα χρόνον άπό τήν ϊδρυσιν τής Παιδικής ’Εξοχής Λευκωσίας, πρωτόνια τής όμιλούσης ίδρύετο καί στήν πόλιν μας άπό τό Σωματεϊον μας Παιδική ’Εξοχή· 
Δέν θά ξεχάσω ποτέ μου τήν χαράν πού ένοιωσεν ή εύγενική ψυχή τής άειμνήστου Περσεφό-

όταν, μεταβάσα εις Λευκωσίαν γιά νά πάρω συμβουλές καί οδηγίες της, τής άνήγγειλα 
άπόφασίν μας νά ίδρύσωμεν Παιδικήν Εξοχήν καί στήν ’Αμμόχωστον.

Μέ περιέβαλε μέ τήν πιό μεγάλην στοργήν, μού έδωσεν όλες τές οδηγίες καί πολύτιμες 
θυμβουλές της καί άκτινοβολούσεν άπό εύτυχίαν, γιατί τό άνθρωπιστικόν έργον της 
βρίσκε μιμητάς. Στήν Λευκωσίαν πάλιν δέν περιωρίσθη μόνον στά βαρειά σχολικά της κα
θήκοντα καί στές σοβαρές έπιστημονικές της μελέτες· τήν σκέψιν της άπησχόλησε τό ζήτημα 
HÈ ποιό τρόπο θά εξύψωνε τό πνευματικό επίπεδο τών γυναικών τής πρωτευούσης, μέ ποιό 
τ9θπο θά έστρεφε τόν νούν καί τήν καρδιά τους σέ κάτι άνώτερο, ώραιότερο, μέ ποιό τρόπο 
θά πλάτυνε τά πνευματικά ένδιαφέροντά των. Κι’ έτσι κατέληξε νά ίδρύση μαζί μέ άλλες 
π9θοδευτικές Κυρίες τής Λευκωσίας τό πρώτον έν Κύπρω μέ άνώτερες πνευματικές καί 
χολλιτεχνικές τάσεις Σύλλογον, τήν «Πνευματικήν ’Αδελφότητα», τόν «μικρόν γυναικεΐον 
Παρνασσόν», όπως τόν άπεκάλει.

, Σ’ αύτόν μαζεύονταν οί Κυρίες τής Λευκωσίας καί διάβαζαν ώραΐα, διδακτικά καί 
ωΨέλιμα πράγματα άπό τήν δική μας καί ξένην λογοτεχνίαν, ήκουαν διαλέξεις, έπαιζαν πιά
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νο, απήγγειλαν, μ’ άλλα λόγια έγίνετο κάτι πού ξεσήκωνε τήν γυναίκα άπό τήν πεζή της ζωή 
καί τής χάριζεν ώραΐες, ανώτερες πνευματικές, καλλιτεχνικές στιγμές.

Όλες της οί προσπάθειες, οί αγώνες της όλοι, όλη της ή δράσις άπό τόν καιρόν πού 
17έτις κόρη άρχισε νά εργάζεται, σ’ ένα καί μόνον έτειναν: πώς νά εξυψώσουν τήν γυναίκα 
καί νά τήν κάμουν νά παύση νάναι έτεροκίνητον ον καί διακοσμητική κούκλα, άλλ’ άνθρω
πος, ον σκεπτόμενον μέ φωτισμένον τόν νοΰν, μέ κρίσιν άνεπτυγμένην ίδικήν της. Πλήν 
φεϋ! τό ώραίον καί έξυψωτικόν έργον της, όπως καί κάθε άνώτερον έργον, έπολεμήθη άπό 
«τούς εχθρούς τής προόδου».

Άν ή άείμνηστος Περσεφόνη δέν έφευγε άπό τήν Κύπρον, ή θέσις τής Κύπριας γυναί
κας θά ήταν πολύ διαφορετική καί τά πνευματικά της ένδιαφέροντα πολύ πιό μεγάλα καί 
πολύ πιό πλατειά καί άνώτερα.

Ή μεγάλη ψυχή καί καρδιά τής άειμνήστου Περσεφόνης δέν έσκέφθη νά προσφέρη 
πνευματικήν τροφήν μόνον στήν άνωτέραν τάξιν τών γυναικών τής Λευκωσίας, έσκέφθη 
καί τήν άγράμματην ύπηρέτριαν, τήν άγράμματην φτωχήν έργάτιδα πού έπάλαιε γιά νά κερ
δίση τό ψωμί της· ήθελε νά τήν άνυψώση καί αύτήν, ήθελε νά τήν μάθη γράμματα, νά τής 
δώση τό φώς πού γιά λόγους άνεξαρτήτους τής θελήσεώς της τό στερήθηκε.

Ή καλλιεργημένη ώς τά μύχια της εύγενικής της ψυχή δέν ήδύνατο ν’ άνεχθή στόν 20ον 
αιώνα άνθρώπους άγραμμάτους γι’ αύτό ίδρυσε «νυκτερινόν σχολεϊον γιά άγράμματες γυ
ναίκες». Τό θαυμάσιον καί άνθρωπιστικόν αύτό έργον έφερεν ώραίους καρπούς, καί ή 
άείμνηστος Περσεφόνη, βλέποντας τές φτωχές άγράμματες έργάτιδες καί υπηρέτριες τώρα 
νά διαβάζουν, νά γράφουν, ν’ άπαγγέλλουν προσευχές καί ποιήματα, ήσθάνετο εύτυχίαν, 
άγαλλίασιν, πραγματικήν ηθικήν ίκανοποίησιν άλλοίμονον όμως καί τό τόσον ώραίον καί 
θεάρεστον αύτό έργον μέ τά τόσα εύχάριστα άποτελέσματά του έπολεμήθη καί πάλιν άπό 
τούς έχθρούς τής προόδου καί άπό έκείνους πού δέν έπρεπε. Καί πας τις φαντάζεται τήν πι
κρίαν, τήν άπογοήτευσιν πού έδοκίμαζεν ή άνώτερη αύτή γυναίκα βλέποντας τ’ άνθρωπι- 
στικά της έργα νά καταρρέουν μόνον καί μόνον γιατί δέν εΰρισκαν άπήχησιν καί κατανόη- 
σιν. Αύτός είναι, δυστυχώς, ό κλήρος όλων τών πρωτοπόρων, όλων έκείνων πού προη
γούνται κατά πολύ καί πού κρύβουν μέσα τους άνώτερα άνθρωπιστικά ιδεώδη. Πάντα 
έχουν νά διεξάγουν πάλην μεγάλην, τήν πάλην τού φωτός έναντίον τού σκότους, τήν πάλην 
τού καλού έναντίον τού κακού, τήν πάλην τής προόδου έναντίον τής όπισθοδρομικότητας, 
τήν πάλην τής ώραίας ιδεολογίας των έναντίον τού κίτρινου φθόνου.

Άλλά πόσα έχει νά πή κανείς άκόμα γιά τήν μεγάλην καί ύπέροχην αύτήν γυναίκα τής 
Κύπρου μας· είναι ή μοναδική καί ή πρώτη συγγραφεύς έπιστημονικών έργων, είναι ή πρώ
τη Κυπρία δημοσιογράφος, έκδώσασα τό 1913 τήν έφημερίδα «ΕΣΤΙΑΔΕΣ». Μέσα σ’ αύτές 
βλέπει κανείς ολην τήν άνωτερότητα τής γυναίκας, τά μεγάλα της όνειρα γιά τήν καλλιτέ- 
ρευσι καί έξύψωσι τής Κύπριας γυναίκας, τήν έξύψωσιν τών ομοφύλων της.

Ή φύσις, μή φειδωλευθείσα, τήν έπροίκισε μέ άφθονα πνευματικά, ψυχικά χαρίσματα, 
εύφυΐαν, εύστροφίαν πνεύματος, άντίληψιν, οξυδέρκειαν, εύγλωττίαν ού τήν τυχούσαν, 
άλλά καί καλωσύνην, τρυφερότητα, βαθύν άνθρωπισμόν καί συμπόνοιαν γιά τόν συνάνθρω
πόν της. Ώς κόρη καί άδελφή υπήρξε φιλοστοργωτάτη, γι’ αύτό καί δέν θέλησε ποτέ νά χω- 
ρισθή άπό τά δυό αύτά προσφιλέστατά της πρόσωπα. Ώς μαθήτρια ύπήρξεν έπιμελεστάτη, 
ώς μάς λέγει ή Δίς Ελένη Χρήστου, έκπλήξασα μέ τήν άγχίνοιαν καί εύφυΐαν της τούς καθη- 
γητάς· στό Άρσάκειον ώνομάσθη «Άστρον τού Αρσάκειου».

Είς τήν πνευματικήν της κατάρτισιν καί ώθησιν πρός έφεσιν καί άνωτέραν πρόοδον 
συνετέλεσεν, έκτός τών γονέων της καί ό έκ μητρός θείος της, άείμνηστος ’Ιωάννης Φ.

60

Άλεξανδρίδης, ένας άπό τούς καλλιτέρους, δυνατωτέρους καί ένθουσιωδεστέρους σκαπα- 
^ίς τής δημοτικής μας Παιδείας. Αύτός έγινεν ό πνευματικός της πατέρας, αύτός τήν καθω- 
Αήγησε στα πρώτα της βήματα, αύτός ύπεβοήθησε τήν έμφυτον εύφυΐαν της νά φουντώση, 
αυτός έκαλλιέργησε τά πάμπολλα φυσικά, πνευματικά καί ψυχικά της χαρίσματα ν’ 
Αναπτυχθούν καί ν’ άποδώσουν άργότερα καί έν καιρώ τούς πολύτιμους καρπούς των.

Τόν άείμνηστον θεϊόν της, ή άείμνηστος Περσεφόνη έλάτρευε κυριολεκτικά ώς πραγμα- 
τικόν της πατέρα, άφού τόν πραγματικόν της πατέρα, άείμνηστον Αριστόδημον, έπιστρέ- 
ψασα εξ Αθηνών, όπου άπεπεράτωσε τό Άρσάκειον καί όπου έθριάμβευσε τιμήσασα τάς 
Κύπριας, δέν ήξιώθη νά χαρή έπί πολύ, γιατί τόν είχε χάσει άπό ένα φοβερό άτύχημα.

Δίκαιον είναι τήν έπίσημον ταύτην στιγμήν, πού τό Λύκειον, Έλληνίδων Άμμοχώ- 
στθυ, ή Εκκλησία, ή Πατρίδα καί ή πόλις όλοκληρη στεφανώνει μ’ εύλάβειαν τήν μνήμην 
τιΊζ, δίκαιον είναι, λέγω, ν’ άναμνησθώμεν μ’ εύλάβειαν καί ν’ άποτίσωμεν φόρον εύγνωμο- 
θύνης καί νά μνημονεύσωμεν τόν πατέρα της, άείμνηστον Αριστόδημον, άριστον άπό πά- 
σιΊζ άπόψεως άνθρωπον, τόν φυσικόν της πατέρα πού τήν έφερε στόν κόσμο, καθώς καί 
*θός τόν πνευματικό της πατέρα, άείμνηστον Ίωάννην Άλεξανδρίδην. Σ’ εύγνωμονούμεν, 
Αείμνηστε ’Ιωάννη Άλεξανδρίδη καί γιά τές πολλέ πολύτιμες υπηρεσίες, πού σάν εύσυνεί- 
Αητος καί ένθουσιώδης πνευματικός έργάτης, Σχολάρχης, προσέφερες στήν πόλιν μας, άλλά 
Χαί πού σάν στοργικός πνευματικός πατέρας τήν έδημιούργησες έτσι πνευματικά καί τής 
Χάραξες καί τής ύπέδειξες τόν άνώτερον δρόμον πού έπρεπε ν’ άκολουθήση ώς άνέτερη γυ
ναίκα καί μάς παρέδωσες ένα λαμπερό διαμάντι πρώτου μεγέθους, τήν άείμνηστον καί 
Αϊαπημένην Περσεφόνην μας.

Ώς διδασκάλισσα έξετέλεσε πιστώς καί ένόρκως τό ώραίον καί υψηλόν της καθήκον 
Χ«ί ή πόλις μας, πού είχε τό εύτύχημα νά δεχθή τήν εύεργεσίαν τών υπηρεσιών της περί τά 
15 συνεχή έτη, τής όφείλει πολλά καί εύγνωμοσύνην άπέραντην.

Ώς συνάδελφος ήτο άρίστη· συνεμερίζετο τόν πόνον καί τήν χαράν τών συναδέλφων 
ητο γλυκειά, στοργική, ευγενική, εύπροσήγορη, πρόθυμη νά βοηθήση εις ό,τιδήποτε τής 

ζητούσες.

Ή όμιλούσα αύτήν τήν στιγμήν είχε τό εύτύχημα, μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπου- 
δών της είς τό Διδασκαλεΐον Θηλέων Λευκωσίας, νά διορισθή ώς διδασκάλισσα στό Παρθε- 
ναΥωγεϊόν μας καί νά γίνη συνάδελφός της έπί τρία έτη καί ούδέποτε νά λησμονήση τά 
ώθ«ΐα έκεϊνα χρόνια τής συναδελφικής μας ζωής. Ήταν έμπρακτο παράδειγμα καλωσύνης 
Xat Ανθρωπισμού. Μάς έξύψωνε μέ τό παράδειγμά της, μέ τήν καλωσύνη της· μάς παραδειγ
μάτιζε μέ τήν άσβεστη δίψα της γιά μάθησι· καί αύτό τό διάλειμμα τών 5 λεπτών τό χρησιμο
ποιούσε διαβάζοντας, μαθαίνοντας· άλήθεια, πόσον εύχάριστη ήταν ή συναναστροφή της, τί 
δώσεις, τί εύφυΐα, τί χιούμορ. Άλλά καί πόση πατριωτική λαύρα έκρύβετο μέσα στά στήθη 
της· Δέν θά λησμονήσω ποτέ, όταν κάποτε έτοιμες νά πάμε στή δοξολογία μέ τές μαθήτριες 

μέ έπί κεφαλής τήν Γαλανόλευκή μας, πήραμεν έντολή άπό τές άρχές νά πάμε χωρίς τήν 
Σημαία μας· εμείς όμως οί δασκάλες όμοφώνως άπεφασίσαμε νά πάμε καί νά πάρωμε καί 

Σημαίαν καί δ,τι θέλει άς γίνη· δασκάλες γίναμε σημαιοφόροι, όχι μαθήτριες, όπως πά- 
na· Ή άείμνηστος Περσεφόνη έφώναξε γεμάτη πατριωτικό παλμό: «Εμπρός, παιδιά· καί 
νΑ πεθάνωμεν άκόμη γιά τήν Σημαία μας. Εμπρός, όλοι κρατήστε της υψηλά, υπερήφανα, 
Χαμ«ρώστε την. Είναι ή πιό όμορφη Σημαία τού κόσμου, είναι ή βασίλισσα τών Σημαιών!»

Δέν άφηνεν εύκαιρίαν πού νά μή μάς έξυψώση τό εθνικό μας φρόνημα, νά μή μάς κάμη 
Απερηφανευώμεθα πώς εϊμεθα Έλληνίδες. Μάς έλεγε, νά μήν άλλάζετε τήν Έλληνικότη- 

τα οας μέ όλους τούς θησαυρούς τού κόσμου.
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Δέν είναι λίγο, δέν είναι λίγη τιμή νάχη κανείς τήν τιμή νά είναι καί νά λέγεται Έλ- 
λην! Έλλην σημαίνει λαμπρός, καί είναι τίτλος τιμής. Αυτόν τόν ύπέροχον τίτλον τιμής 
προσπαθήστε νά τόν κρατήτε ψηλά καί μέ υπερηφάνειαν.

Αυτήν τήν μεγάλην, τήν ξεχωριστήν άνάμεσα στές ξεχωριστές δέν κατενοήσαμεν στήν 
Κύπρο καί έξηναγκάσαμεν κατόπιν βέβαια καί τής καταργήσεως τοΰ Διδασκαλείου Θηλέων 
νά έγκαταλείψη τήν Κύπρον καί νά μεταβή στήν έλεύθερην Ελλάδα· γι’ αύτό, όπως είπε καί 
ό έλλόγιμος Γυμνασιάρχης τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου κος Σπυριδάκις «Ή Κύπρος πρέπει 
νά έκφράση τήν μεταμέλειάν της».

Έφυγεν ή Περσεφόνη πικραμμένη άπό τήν Κύπρο μας καί μετέβη έκεΐ στήν έλεύθερη 
Ελλάδα μας, έκεΐ όπου κατενοήθη πλήρως, έξετιμήθη όσο τής έπρεπε καί έδρασεν όπως 
ώνειρεύετο καί όπως έποθοΰσεν ή μεγάλη της ψυχή.

Γιά τήν έκεΐ πολυσχιδή καί πολυποίκιλη δράσι της άλλοι θά ομιλήσουν, εκείνοι πού έκεΐ 
είχαν τό ευτύχημα νά παρακολουθήσουν τήν άείμνηστον Περσεφόνην στήν άκμή τής δράσεώς 
της. ’Εκείνο πού ξέρομεν είναι, ότι παντού έξετιμήθη, ήγαπήθη, έλατρεύθη μέχρις άποθεώσε- 
ως. (Τό 1939 συναντήθηκα στό ξενοδοχεΐον τοΰ Λουτρακιού μέ Κυρίες τών Πατρών, οί 
όποιες διαρκώς μοΰ μιλούσαν μ’ ένθουσιασμό γιά τήν άξια καί τή δράσι τής Περσεφόνης, τήν 
συνέκριναν μέ καθηγητάς μεγάλης άξίας καί τήν εύρισκαν άνώτερη). ’Επαναλαμβάνω, ή Κύ
προς δλη τής οφείλει πολλά, ιδίως ή πόλις μας όπου στά χέρια της έγαλουχήθησαν 
εκατοντάδες μαθητριών της μέ τά νάματα τών γνώσεών της καί τοΰ άνωτέρου πνεύματός της 
έπί 15 όλόκληρα χρόνια. ’Ιδιαιτέρως ή όμιλοϋσα έχει ιδιαιτέρους λόγους νά τήν εύγνωμονή 
γιά τήν ιδιαίτερη μητρική της στοργή, τήν ένθάρρυνσι γιά σπουδές καί τήν ώθησι πρός τό 
άνώτερο καί ώραΐο καί τό πρωτοξύπνημά της πρός άνθρωπιστική δράσι. Ελάτε όλες οί γυ
ναίκες τής Κύπρου καί ξεχωριστά οί εκατοντάδες μαθήτριες πού περάσαμε άπό τά χέρια της 
νά δώσουμε τά χέρια καί άφοΰ σχηματίσουμε γύρω άπό τόν τάφο της μιάν άδιάσπαστην 
αλυσίδα νά όρκιστοΰμεν ότι θά κρατήσουμε ψηλά τά ιδανικά έκεινα γιά τά όποια έζησε κΓ 
άγωνίστηκε μέ τόσην αυτοθυσίαν καί αύταπάρνησιν ή ήρωΐς, μάρτυς Περσεφόνη.

Αυτά είχα νά σάς πώ, άγαπητοί μου, γιά τήν υπέροχη καί άγαπημένη μας Περσεφόνη, 
ζητώ δέ συγγνώμην άπό.τήν άγγελικήν της ψυχή καί άπό όλους σας, άν δέν μπόρεσα ν’ άρθώ 
έκεΐ πού έπρεπε καί νά έξάρω τές άρετές της, τά χαρίσματά της καί τήν πολυσχιδή δράσιν της.

Καλώ όλους καί όλες σας νά έγερθώμεν καί νά κρατήσωμεν ένός λεπτού σιγήν γιά νά 
συγκεντρώσωμεν άκεραίαν τήν σκέψιν καί τήν ψυχήν μας στήν λατρεμένην άείμνηστην Περ- 
σοφόνην μας, πού τόσα τής όφείλομεν. Ή άείμνηστος Περσεφόνη άγάπησε τήν Ελλάδα μ’ 
όλην τήν δύναμιν τής ψυχής της, μά ή Ελλάδα άγάπησε τήν Περσεφόνην μας καί άπό φόβον 
μή τής φύγη άνοιξε στοργικά τά σπλάχνα της καί τήν κράτησε γιά πάντα κοντά της.

Καί τώρα, άς ραντίσωμε τόν τάφο της μέ τά θερμά, τά πύρινα δάκρυά μας, άς καλύψω- 
με τόν μυρωμένο τάφο της μέ λουλούδια, λουλούδια τής άγάπης μας, λουλούδια μυρωμένα 
τής Κύπρου μας καί άς πλέξωμε στεφάνια δάφνινα σύμβολα δόξας καί θριάμβου καί άς τά 
έναποθέσωμε μ’ εύλάβειαν επάνω στόν ολοστόλιστο καί μυρωμένο τάφο της άναφωνώντας: 
Νάναι έλαφρό τό χώμα πού σέ σκέπασεν, άξέχαστη καί λατρευτή μας Περσεφόνη καί ή μνή
μη σου αίωνία!

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ 
'Από τόβιβλίο «Τά Είκοσι Πέντε Έτη 
τής Πνευματικής ’Αδελφότητος 
Έλληνίδων Κύπρου 1925-1950», 
Λευκωσία-Κύπρου 1950

Γιά τή γυναίκα 
Χαιρετισμός πρός τάς Έλληνίδας

Ή Πρόεδρος τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων Άμμοχώστου Κύπρου κα Μαρία Π. 
’ίωάννου άπηύθυνεν άπό τοϋ Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Αθηνών τόν άκόλουθον χαιρετισμόν 
π9θζ τάς Έλληνίδας.

«Ύστερα άπό 10 χρόνια πατώ καί πάλιν τά άγια καί ιερά χώματα τής άγαπημένης καί 
δοξασμένης Ελλάδος μας.

Μέ τήν ψυχή πλημμυρισμένη άπό ιερή συγκίνησι καί έθνικό ιερό παλμό, αισθάνομαι 
ανάγκη ν’ άπευθύνω έκ μέρους τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου, τοΰ όποιου έχω 

τιΐν τιμή νά προΐσταμαι καί έκ μέρους όλων τών Έλληνίδων τής Κύπρου ένα ευλαβικόν χαι- 
θετισμόν πρός τήν πρώτην Έλληνίδα, τήν Αυτής Μεγαλειότητα τήν λατρεμένη, τή θρυλική 
Βασίλισσά μας Φρειδερίκην καί πρός ρλας άνεξαιρέτως τάς άδελφάς Έλληνίδας εγκάρδιον 
δελφικόν χαιρετισμόν.

Αγαπητοί άδελφαί Έλληνίδες,
Δεχθήτε σάς παρακαλώ τόν θερμόν αυτόν χαιρετισμόν πού βγαίνει μέσα άπό τά βάθη 

τήζ ελληνικής μας ψυχής, μέσα στήν οποίαν κλείνομεν ολόκληρη τήν Ελλάδα μας. Τόν χαι
ρετισμόν αυτόν σάς φέρνει μιά ευλαβική προσκυνήτρια άπό τήν άρχαία καί ένδοξη πατρίδα 
τ°ύ Ευαγόρα, τοΰ ’Ονησίλου, τής Άξιοθέας, τής Μαρίας τής Συγκλητικής.

Βεβαιωθήτε, άγαπηταί άδελφαί, πώς έμείς αί Έλληνίδες τής Κύπρου, άγρυπνα παρα- 
χολουθοΰμε τό κάθε τι πού άφορά τήν Ελλάδα μας γιατί σ’ αυτήν μέ σύμβολον τόν Τερόν 
Μχον στρέφονται παντοτεινά καί άδιάλειπτα τά μάτια τοΰ νοΰ καί τής ψυχής μας. Πο- 
ν°ύμε στόν πόνο σας, χαίρουμε στή χαρά σας.

Άγαλλιούμε καί γινόμαστε έξαλλες άπό πατριωτικό ένθουσιασμό, στις νίκες, στις δό- 
?εζ καί στούς θριάμβους σας. Τήν έπίσημον αύτήν στιγμήν πού έχω τήν μεγάλη τιμή ν’ 
^ευθύνωμαι πρός σας άγαπηταί άδελφαί Έλληνίδες στρέφω τή σκέψι μου καί μέ έθνική 
^ερηφάνεία χαιρετίζω εκεί έπάνω τά γενναία καί ηρωικά βλαστάρια πού μάχονται μέ 
^ωϊσμόν ελληνικόν καί άφάνταστην αυτοθυσία γιά νά σώσουν τήν έλευθερίαν καί τόν πο- 
ιτιομό όχι μόνον τής Ελλάδος μας, άλλά καί όλοκλήρου τοΰ κόσμου.

Ζήτω ή αίωνία καί άθάνατη Ελλάς». περ β. άρ 76 1&22 Όκτ Ι949 σ 54

Δεξίωση γιά τήν Μαρία Π. Ίωάννου στό σπίτι τοϋ ζεύγους Κ. Χρυσάνθη.
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"Ατιτλο
"Ελληνες καί Έλληνίδες

Αΰριον, όλοι, "Ελληνες καί Έλληνίδες θά προσέλθωμεν εις τούς ιερούς ναούς καί 
αφού προσευχηθώμεν, θά ψηφίσωμεν, θά έκπληρώσωμεν τό ίερώτερον τών καθηκόντων 
μας, θά ζητήσωμεν δηλ. τήν ελευθερίαν μας, τό πολυτιμότερον αγαθόν του ανθρώπου, καί 
συνεπώς καί τήν ένωσίν μας μέ τήν Μάνα μας Ελλάδα!

Ό, τι θά κάμωμεν αύριον δέν είναι τίποτε παράνομον, είναι απόλυτα σύμφωνον πρός 
τό φυσικόν καί άναφαίρετον δικαίωμα τού ανθρώπου νά ζή έλεύθερος.

’Απόλυτα σύμφωνον πρός τά ιδεώδη τοϋ πιό φιλελεύθερου λαού, τού εύγενοϋς αγγλι
κού λαού.

’Απόλυτα σύμφωνον πρός τάς διακηρυχθείσας άρχάς ύπό τών Συμμάχων Κρατών 
κατά τόν πρώτον καί δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, πρός τόν χάρτην τού ’Ατλαντικού περί 
αύτοδιαθέσεως τών λαών καί πρός τές ήθικές βάσεις άπάνω στές όποιες στηρίζεται τό 
οικοδόμημα τού ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μήπως, ότι θά κάμωμεν έμεΐς αύριον, όλοι "Ελληνες καί Έλληνίδες νά διαδηλώσωμεν 
δηλ. μέ τόν έπισημότερον τρόπον τήν άγάπην στήν Ελευθερίαν καί τήν "Ενωσίν μας μέ τό 
όμόφυλον Έθνος, δέν θά έκαμνεν οίοσδήποτε άλλος λαός σκλαβωμένος καί πού έσέβετο 
τόν έαυτό του; Καί έρωτώμεν εμείς οί Έλληνίδες τής Κύπρου, έμεΐς οί γνήσιες άπόγονοι 
τού Εύαγόρα καί τού Όνησίλου, εμείς πού διά μέσου τών αιώνων κρατήσαμεν σάν άλλες 
Έστιάδες άναμμένην καί ζωηράν τήν φλόγα τής έθνικής μας συνειδήσεως, έρωτώμεν, λέγω, 
τές εύγενικές καί φιλελεύθερες άγγλίδες τί θά έκαμναν αύτές σέ παρόμοιαν περίπτωσιν; Τί 
θά έκαμναν, άν ο μή γένοιτο, ή Πατρίδα των, ή μεγάλη Βρεττανία ύπετάσσετο καί έσκλαβώ- 
νετο σέ κάποιον άλλο λαόν; Θά ήταν εύχαριστημένες άπό τά δεσμά πού θά περιέβαλλαν τόν 
τράχηλόν των, όσονδήποτε χαλαρά κι άν ήσαν αύτά; Θά ήταν εύχαριστημένες νά τές κυ
βερνά ένας ξένος λαός πού θ’ άπείχε παρασάγγας άπό τήν ψυχοσύνθεσίν τους τήν νοοτρο
πίαν τους τά ήθη, τά έθιμά τους καί πού ούτε κάν τήν γλώσσαν τους θά ήξερεν.

Θά ήταν εύχαριστημένος, ό ξένος κυρίαρχός τους νά διέυθύνη τά τής Παιδείας τους 
καί νά καθορίζη αύτός τήν διδακτέαν ύλην εις τ’ άγγλόπαιδά τους; Θά ήταν εύχαριστημένες 
νά τούς άπαγορεύη ό κυρίαρχός τους νά ψάλλουν τόν Εθνικό τους "Υμνο; νά διδάσκωνται 
τά παιδιά τους τήν Εθνική τους Ιστορία, νά μή βλέπουν στούς τοίχους τών σχολείων τους 
άναρτημένην τήν εικόνα τών προσφιλών των βασιλέων, τών ήρώων καί έθνομαρτύρων των; 
Τές έρωτώμεν άξίζει νά ζή κανείς μέσα στή μαύρη σκλαβιά καί κάτω άπό τό πέλμα ξένου 
Κυριάρχου; Είναι ειλικρινείς οί άγγλίδες καί άκούομεν εύκρινώς τήν άπάντησιν άπό μυριά
δες στόματα. Όχι! μυριαίως Όχι! «Καλλίτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια 
σκλαβιά καί φυλακή». Εσάς λοιπόν εύγενικές καί φιλελεύθερες Άγγλίδες πού φωνάζετε τό 
«όχι» τό όχι τό βγαλμένο άπό τά βάθη τής ύπερήφανης έθνικής ψυχής σας άπευθύνομαι τήν 
επίσημον αύτήν στιγμήν παραμονήν τού δημοψηφίσματος γιά τήν ελευθερίαν καί τήν 
"Ενωσίν μας μέ τήν Ελλάδα μας, όπως υψώσετε καί σείς μαζί μας τήν φωνήν σας μέ τήν φω
νήν μας καί συντελέσετε καί σείς μέ τά μέσα πού διαθέτετε, στήν άπελευθέρωσιν τής Κύπρου 
μας καί τήν άπόδοσίν της εκεί πού φυσικά άνήκει. Δηλοΰμεν, ότι προβαίνοντας αύριον στό 
δημοψήφισμα καί ζητώντας τήν "Ενωσίν μας μέ τήν Ελλάδα μας, δέν μισοϋμεν τούς 
Άγγλους, άπ’ εναντίας τρέφομεν πρός τόν εύγενή αύτόν λαόν αισθήματα συμπάθειας καθ’ 
δτι μακρές καί πολλές ιστορικές παραδόσεις συνδέουν τήν Ελλάδα μας μέ αύτόν.

Αγγλία, γιά μάς τούς "Ελληνες είναι, οί μεγάλοι καί παντοτεινοί μας σύμμαχοι πού 
πλάϊ, πλάϊ βαδίσαμε μαζί καί στόν θάνατο καί στή δόξα πού χύσαμε μαζί, ποταμούς 
°ίμάτων καί σπείραμε μέ κόκκαλα τές πεδιάδες, τά βουνά, τούς κάμπους καί τούς βυθούς 
τών ώκεανών καί τών θαλασσών γιά τό μεγάλο ιδανικό τής έλευθερίας.

Αγγλία, γιά μάς είναι τό Ναυαρΐνον, είναι ό Κόδριγκτων, ό Κάνιγγκ, ό Γλάδστων, ό 
Εύρων! Μήπως είναι δυνατόν νά ξεχάση ποτέ κανένας Έλλην καί καμμιά Έλληνίδα πού 
έδιδάχθη τήν Ελληνικήν Ιστορίαν τό τί έκαμεν ό Βύρων γιά τήν Ελλάδα μας; τό τί είπε 
°τές τελευταίες του στιγμές «Ελλάς, σου έδωσα τό παν, τά νειάτα μου, τήν περιουσίαν μου 
χαί τώρα καί τήν ζωήν μου!».

Αγγλία, γιά μάς είναι οί ήρωϊκοί καί γενναίοι εκείνοι Άγγλοι στρατιώτες πού πολέμη
σαν στήν Ελλάδα μας τό 40 καί 41. Γιά νά λησμονήσωμεν δλ’ αύτά έπρεπε νά είμαστε 
^ιλήσμονες καί άχάριστοι καί οί "Ελληνες έχουμενίσως άλλα ελαττώματα άχάριστοι όμως 
δέν είμαστε καί τήν ψυχήν μας τήν πλημμυρίζουν τά εύγενέστερα τών αισθημάτων καί ιδίως 
y0 τής εύγνωμοσύνης. Πάντα έχουμε ύπ’ δψει τό τών προγόνων μας «Τή άχαριστία έπεται ή 
αναισχυντία». Έπαναλαμβάνομεν, δέν μισοϋμεν τούς Άγγλους καί άν ζητοϋμεν τήν ένωσίν 
^ς με τήν Ελλάδα μας, αύτό τό κάμνομεν γιατί ή Ελλάδα είναι ή φυσική μας Μάννα. Γι’ 
αύτήν καί μόνην πάλλει ή καρδιά μας, γι’ αύτήν καί μόνην δίδομεν καί τήν ζωήν μας άκόμα, 
Υ^ατί μ’ αύτήν μάς συνδέει ή γλώσσα, ή θρησκεία, ή ένδοξη Ιστορία, οί παραδόσεις, τά ήθη, 
τά έθιμα, κ.λπ. Ή έθνική μας συνείδησις φωνάζει Ελλάδα καί μόνον Ελλάδα!

Είναι δυνατόν ν’ άρνηθώμεν τήν Μάναν μας; Ποιό παιδί άρνήθηκε ποτέ τή Μάνα του; 
χι άν ύπάρχουν τέτοια τέρατα καί αύτός ό Άδης θ’ άρνηθή νά τά δεχθή. Γιά νά συμβή ένα 
τέτοιο πράμα πρέπει νά ξεριζώσουμε τήν καρδιά μας, ή πρέπει ν’ άφαιρέσουμε τό αίμα μας 

τές φλέβες μας, άλλά καί τότε οί νεκροί πού θάμαστε καί πάλιν θά βροντοφωνούμεν 
τήν Μάνα μας τήν Ελλάδα ζητούμε καί ποθούμε. Γιατί ή Ελλάδα μας δέν είναι 

θπθιαδήποτε Πατρίδα, ή Ελλάδα μας είναι ή ώμορφότερη Πατρίδα τοϋ κόσμου, είναι ή Πα- 
Wa τών Πατρίδων, είναι ή Πατρίδα μέ τ’ άγια καί δοξασμένα χώματα άπάνω στά όποια 
^ννήθηκαν οί μεγαλύτεροι καί σοφώτεροι άνθρωποι τοϋ κόσμου. Είναι αύτή πού γέννησε 
τύν Αθήναν καί τές Μούσες, τούς Όμήρους, τού Πλάτωνες καί τούς Αίσχύλους, τούς Περι- 
^εΐς καί τές Ασπασίες, τούς Φειδίες καί τούς Ίκτίνους, τούς Άριστοτέλεις καί τούς 
^λέξανδρους καί τόσους άλλους.

Είναι Αύτή πού άπάνω στή γή της γεννήθηκαν οί βαθύτεροι στοχασμοί οί υψηλότερες 
σκέψεις, καί τά εύγενέστερα καί λεπτότερα συναισθήματα. Είναι Αύτή πού καί κάθε πέτρα 
ττ>ζ μιλά καί γιά μιά δόξα. Είναι Αύτή πού καί τό ταπεινότερο δεντρί έχει εύμορφία καί χά- 
^ι· Είναι Αύτή πού έχει τές Θερμοπύλες, τούς Μαραθώνες, τές Σαλαμΐνες, τό Σούλι, τό Ζά- 
^°Υϊο, τό Μεσολόγγι, τά Ψαρά, τό Άρκάδι, τό Μπιζάνι, τόν Γράμμο, τό Βίτσι, τό Πόγρα- 
$ετζ καί τόσα άλλα. Είναι τέλος Αύτή πού κρατεί άπάνω της "Ενα Παρθενώνα!

'Η Ελλάδα μας ύπήρξε τό λίκνον τών φώτων καί τοϋ πολιτισμού. Ή Ελλάδα μας 
φώτισε σύμπαντα τόν κόσμον. Ή Ελλάδα μας ήταν, είναι καί θά είναι ή μεγάλη διδάσκα- 

τού κόσμου. Μέ τά έργα καί τά σοφά συγγράμματα τών παιδιών της φωτίζονται όλοι οί 
λα°ί τοϋ κόσμου καί θά φωτίζονται έφ’ όσον θά ύπάρχουν άνθρωποι καί πολιτισμός άπάνω 
σ*)ν πλανήτη μας. Όλοι οί φοιτώντες στά Πανεπιστήμια όλου τοϋ κόσμου κρατούν στά χέ- 
$1α των συγγράμματα Ελληνικά καί κανένας άληθινό μορφωμένος δέν μπορεί νά όνομασθή 
Υψωμένος καί άληθινός έπιστήμονας, άν δέν έντρυφήση μέσα στά άρχαΐα συγγράμματα 
Τ$ν μεγάλων καί ενδόξων παιδιών τής Ελλάδος μας. Σχολεΐον τοϋ κόσμου ώνομάσθησαν 
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κάποτε αί Άθήναι. Ό Ααφονταίν είπεν ότι «Πάντες εξ Αθηνών καταγόμεθα» ό δέ Κρουαζέ 
είπε τό περίφημον ότι τό όνομα «"Ελλην δέν σημαίνει μόνον όνομα φυλής, άλλά βαθμόν πο
λιτισμού». Μ’ αυτήν λοιπόν τήν εύγενή καί πανένδοξην χώραν ζητοϋμεν νά ένωθοΰμεν καί 
είμαστε υπερήφανοι πού ή Μοίρα τό θέλησε νά γεννηθούμε καί μεϊς καί νά είμαστε "Ελ
ληνες!

Τό όνομα "Ελλην έχει τόσον ύψος, τόσην αϊγλην, τόσο μεγαλεΐον, πού ένας όχι μόνον 
πρέπει νάναι ύπερήφανος πού τό φέρει, άλλά καί νά μή τό ανταλλάσσει μ’ όλους τούς θη
σαυρούς τού κόσμου. "Ενας λαός, λέει, ό "Ιψεν, άμα χάση τήν μνήμην καί τήν ύπερηφάνειάν 
του γιά τό ένδοξον παρελθόν τών προγόνων του, αύτός ό λαός είναι άξιος οίκτου καί εμείς 
εύτυχώς οί Κύπριοι δέν έχάσαμεν τίποτε άπ’ αύτά καί θά τό άποδείξωμεν αύριον μέ τό δη
μοψήφισμα.

Ζητούμεν τήν Ελλάδα μας όχι μόνον γιατί είναι ή πανένδοξη Μάνα μας άλλά καί γιατί 
έν πλήρει συνειδήσει καί συναισθήσει γνωρίζομεν, ότι θά προαχθώμεν καί πνευματικά καί 
ηθικά καί ύλικά.

Πάντα κανείς συνεννοείται καλύτερα μέ τήν Μάνα του, μέ τό όμόφυλον Έθνος.
Μέ τήν Ένωσίν μας μέ τήν Ελλάδα θ’ άπολαύσωμεν τών άγαθών τής Ελευθερίας.
Τί είναι ’Ελευθερία ό καθένας διαισθάνεται καί γνωρίζει τί είναι. ’Ελευθερία, είναι τό 

ώραιότερον καί πολυτιμότερον δώρον πού έχάρισεν ό Ύψιστος εις τόν άνθρωπον.
Ελευθερία, είναι τό χαμόγελο τού Θεού εις τόν άνθρωπον. Είναι άκτίς φωτός. Είναι 

αύτό, τούτο τό φώς. Είναι τό παν εις τόν άνθρωπον. Είναι έκεΐνο πού κάμνει καί τά άτομα 
καί τούς λαούς νά προάγωνται διανοητικά, σωματικά, ψυχικά. Χωρίς τήν ’Ελευθερία 
ούδεμία προαγωγή γίνεται, όλα μένουν στάσιμα.

ΓΓ αύτό καί όλοι οί λαοί τού κόσμου μόλις βρεθούν σκλάβοι ζητούν νά συντρίψουν τέζ 
άλυσίδες τους, είτε βαρειές σιδηρένιες είναι, είτε έλαφρές χρυσές, γιατί πάντα ή άλυσίδα 
άπό όποιοδήποτε μέταλλον κι’ άν είναι άλυσίδα είναι.

Κανένας άνθρωπος, είτε έγχρωμος, είτε λευκός είναι, όσονδήποτε μικρό μυαλό κι άν 
έχη κι όσονδήποτε έξηχρειωμένος καί ταπεινός τό φρόνημα κι άν είναι δέν άνέχεται τή 
σκλαβιά· δέν άνέχεται τή σκλαβιά καί δέν προτιμά καί δέν θέλει νάχη γιά κυριάρχους του, 
όσον εύγενεϊς κι άν είναι αύτοί άνθρώπους ξένους πρός τήν θρησκείαν του τήν γλώσσαν 
του, τήν 'Ιστορίαν του, τές παραδόσεις του, τά ήθη, τά έθιμά του.

Κανένας άπολύτως καί πολύ περισσότερον ό "Ελλην, ό ύπερήφανος καί φιλελεύθερος 
"Ελλην, ό εύγενής καί άξιοπρεπής πού γιά τήν έλευθερίαν καί τήν τιμήν έχυσε ποταμούς 
αιμάτων «Τοϋ "Ελληνος ό τράχηλος ζυγόν δέν υποφέρει» λέγει ό ποιητής καί άλλου «Τόν 
άετόν ποιος είδε μέσ’ στό κλουβί νά ζή;».

Αύτό τό θειον δώρον πού ζητούμε σήμερα μέ τόση λαχτάρα καί σάν άνθρωπος πού σε
βόμαστε τόν έαυτόν μας δέν είναι πόθος μόνον τών τελευταίων δεκαετηρίδων, όπως διατεί
νονται μερικοί άνιστόρητοι καί καλοθελητές, άλλ’ είναι σ’ όλους γνωστοί οί άγώνες μας γιά 
τήν έλευθερίαν μας άπό άρχαιοτάτων χρόνων.

Κι αύτούς τούς τελευταίους κυριάρχους μας προσφωνώντας τους ό άείμνηστος 
άρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος πρό 72 ετών τούς είπε: Σάς ύποδεχόμεθα καί σάς θεω- 
ροΰμεν ώς τήν γέφυραν πού θά μάς ένώση μέ τήν Μάνα μας Ελλάδα».

’Από άρχαιοτάτων χρόνων υπήρχε καί ύπάρχει στενώτατος ψυχικός σύνδεσμος τής 
Κύπρου μέ τήν Ελλάδα καί δέν πέρασε καμμιά εύκαιρία πού τόσον ή Μάνα Ελλάδα όσο 
καί ή κόρη Κύπρος πού νά μήν δείξουν έμπρακτα αύτό τόν άρρηκτον ψυχικόν δεσμόν.

Κάθε εύκαιρία πού παρουσιάζετο έσφυρηλατοϋσε πιό πολύ τούς δεσμούς μας είτε θλι
βερή ήταν αύτή, είτε θρίαμβος καί δόξα. "Ολοι οί Κύπριοι πονούσαμε πάντα άφάνταστα 
θτόν πόνο τής Μάνας μας καί χαιρόμαστε άκράτητα στές χαρές της. Έπινε ή Μάνα μας 
Ελλάδα άπό τό πικρό ποτήρι τοΰ πόνου πίναμε καί μεϊς έδώ κάτω. Επινε ή Μάνα μας άπό 
τθ Χρυσό ποτήρι τοϋ θριάμβου καί τής δόξας πίναμε καί ’μεϊς έξαλλα καί θριαμβικά πανηγι- 
ρίζαμε.

Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον δέν περιωρίσθη καί δέν περιορίζεται σέ 
θεολογίαν μόνον αύτός ό ψυχικός δεσμός άλλ’ άποδεικνύεται έμπρακτα μέ άποστολήν 
εμψύχου καί άψύχου.

Δέν λησμονεί κανείς, ότι οσάκις ή Μάνα μας Ελλάς είχε τούς άπελευθερωτικούς της πο
ύρους ή Κύπρος μας σάν φιλόστοργη κόρη, είχε συναγερμόν καί πρώτη έδιδε τό παρόν της. 
Χρήματα άφθονα, προίκες τών νεανίδων τής Κύπρου, κοσμήματα, ρουχισμός, χρυσές 
Αρραβώνες, ποιος λησμονεί τόν φτωχόν έκεΐνον χωρικόν πού μή έχοντας τίποτα άλλο νά 
δώση άφήρησε άπό τό στόμα του τά χρυσά του δόντια καί τά πρόσφερε γιά τήν Ελλάδα, άλλά 
καί νέοι λεβέντες τής Κύπρου έτρεχαν όλως αύθορμήτως νά βοηθήσουν τήν Μητέρα Πατρίδα. 
Μήπως τά βουνά, οί κάμποι καί οί θάλασσες τής Ελλάδας μας δέν έποτίσθησαν καί δέν 
εβάφησαν μέ άφθονον Κυπριακόν αίμα πράγμα πού άποδεικνύει, ότι πάντα αύθορμήτως ή 
Κύπρος συμπάσχει καί συμπονεί μέ τήν Ελλάδα; Μήπως είναι λίγοι οί λεβέντες τής Κύπρου 
π°ύ έδωσαν τά ώραία τους νειάτα απάνω στά πεδία τών μαχών μέ τό θειον όνομα «Ελλάς»; 
’Ακόμα είναι νωπόν τό αίμα πού έχυσαν ό Σώζος, ό Κώστας Ήλιασίδης, ό Κώστας Βραχί- 
^ζ, ό Λουκής Λιασίδης, ό Βαρνάβας Σιερίφης, ό Ανδης Φόνος, ό Χρίστος Χριστοδουλίδης, 
ό Γεώργιος Άζίνας, ό Ροδίων Γεωργιάδης καί τόσοι άλλοι; Ακόμα δέν έναπέθεσαν εις τήν 
eW τό σπαθί τους καί άκόμα δέν έξεκουράσθησαν οί γενναίοι- οί ηρωικοί συμπολίτες μας 
^πό τόν πόλεμον γιά τήν τιμή καί τήν Έλευθερίαν τής Ελλάδος μας καί ολοκλήρου τοϋ κό- 
σΡ°υ οί θρυλικοί πλέον ζωντανοί ήρωές μας Μενέλαος Παντελίδης, Κώστας Πολυβίου Πα- 
π«δόπουλος, Γεωργίου καμάρι καί καύχημα τής Κύπρου μας καί τόσοι άλλοι έξ άλλων πόλε- 
ων καί χωρίων όπως ό ιερολοχίτης Κλεάνθης Τεροδιακόνου έπίσης τιμή καί δόξα τής Κύ- 
πθ°υ μας;

Είπα ότι μέ τήν έλευθερίαν προάγονται οί λαοί καί τά άτομα. Στήν Ελλάδα οί γυ- 
ναίκες έχουν δικαίωμα ψήφου, παίρνουν σύνταξη όταν χάσουν τόν άνδρα ή τόν πατέρα. Η 
κρατική μέριμνα άπλώνει τήν εύεργετική προστασία της καί στές έργαζόμενες γυναίκες καί 
δίδουν βοηθήματα στάς έγκύους γυναίκας καί τά βρέφη των, πράγμα πού δείχνει μεγάλον 
*°λιτισμόν. Τό Κράτος φροντίζει γιά τές παιδικές έξοχές στές όποιες άποστέλλονται χιλιά- 
, εζ παιδιών μέ έξοδα τοϋ κράτους καί κανένα παιδί δέν μένει στήν Ελλάδα χωρίς τήν 
ε^°Χήντου.

Σ’ όλα τά μεγάλα κέντρα τής Ελλάδος μας ύπάρχουν κλινικές γιά άρρωστα παιδιά, 
στά όποια κατά έκατοντάδες θεραπεύονται τά παιδιά δωρεάν. Αναμορφωτικά σχολεία μέ 
θκοπόν τήν ποόληψιν τοϋ έγκλήματος καί τήν προστασίαν τής νεότητος νά πάρη τόν κακό 
δρόμον.

Καί τί νά πή κανείς γιά τήν έκπαίδευσιν; Η εκπαίδευσις στήν Ελλάδα παρέχεται δω- 
θεάν καί στά δημοτικά σχολεία καί στά Γυμνάσια εις δέ τά πανεπιστήμια φοιτούν σχεδόν 
ύωρεάν. Παντού στάς μεγαλοπούλεις ύπάρχουν Παιδαγωγικές Άκαδημίες Διδασκαλεία 
κ.λ.π.

Τό κράτος προστατεύει έξ ίσου καί τά έπαγγέλματα καί φροντίζει γιά τήν έπαγγελμα- 
τιχήν μόρφωσιν τών νέων καί νεανίδων. Υπάρχει έργατική νομοθεσία καί ό εργάτης καί ή 
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οίκογένειά του προστατεύονται ύπό τοϋ νόμου. Καί τί νά ποΰμεν ακόμα γιά τήν προστα
σίαν τών γεωργών καί τών έπιστημόνων άκόμα; Άν π.χ. ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας 
έμπορος άτυχήσουν, έρχεται αμέσως τό Κράτος καί τούς δίνει σύνταξιν.

Κι’ αυτά όλα τά μεγάλα έργα τής Κοινωνικής Πρόνοιας γίνονται στήν Ελλάδα μας, 
στήν Ελλάδα μας πού τήν άποκαλοϋν φτωχήν καί μικρήν. Μήπως ή αξίας ένός Κράτους με
τριέται μέ τήν ποσότητα τοϋ πλούτου καί μέ τόν πήχυν; Ή Ελλάδα είναι μικρή καί φτωχή 
μά μέ τό όνομά της γεμίζει τό Σύμπαν. Ή Ελλάδα είναι γεμάτη φώς καί νοϋν. Ή Ελλάδα 
είναι ό πνευματικός όμφαλός τής γής. Αυτήν λοιπόν τήν ώραίαν, τήν πάμφωτην, τήν πανέν- 
δοξην Ελλάδα, θά δείξωμεν αϋριον μέ τόν έπισημότερον τρόπον στό παγκόσμιον, ότι 
άγαποϋμεν καί λαχταροϋμεν.

Είμαι βέβαια, ότι αϋριον όλοι καί όλες θά προσέλθωμεν εις τούς ναούς καί θά κάμωμεν 
άβίαστα καί άνεπηρέαστα έκεϊνο πού θά μάς ύπαγορεύση ή έθνική μας συνείδησις καί ή 
Ελληνική μας ψυχή. Άς προσευχηθώμεν πρώτα σ’ Αυτόν πού είναι ή έλπίς καί ή προστα
σία τών άδυνάτων, πριν νά ψηφίσωμεν καί άς τόν παρακαλέσωμεν, τό άποτέλεσμα τοϋ δη
μοψηφίσματος νάναι τέτοιο πού νά συγκινήση τήν Παγκόσμιον Κοινήν Γνώμην καί νά συν- 
ηγορήση γιά τήν πραγμάτωσιν τοϋ ώραίου ονείρου μας πού μ’ αύτό έζησαν καί άπέθαναν 
γενιές γενιών Κυπρίων.

Είθε ή ’Αγγλία, ή εύγενής καί φιλελευθέρα Αγγλία νά φωτισθή άπό τόν Ύψιστον καί 
νά κάμη τήν μεγάλην καί εύγενή χειρονομίαν νά μάς άποδώση δηλ. στήν φυσικήν μας Μάνα 
Ελλάδα, τήν πιό ειλικρινή της σύμμαχον καί τότε ή έκτίμησις, ό σεβασμός, ή άγάπη καί ή 
ευγνωμοσύνη τών Πανελλήνων πρός αυτήν θάναι αιώνια καί οί δεσμοί μας άρρηκτοι καί 
άπαρασάλευτοι.

Ζήτω ή Ελλάδα μας!

(Τήν όμιλίαν αυτήν έκαμα τήν 14ην Ίανουαρίου 1950 στό θέατρον «Ήραΐον» έπ’ ευκαιρία τού δημοψηφί
σματος πού διενεργήθη τήν 15ην Ίανουαρίου 1950 κατά διοργάνωσιν τής σεπτής Έθναρχίας μας, ενώπιον 
2-3 χιλιάδων κόσμου ένθουσιώντος καί παραληροϋντος άπό πατριωτικόν ενθουσιασμόν.

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ 
’Αμμόχωστος 14.1.1950

Ή μαντολινάτα μέ τή Μαρία Π. Ίωάννου στό κέντρο.

28η ’Οκτωβρίου 1940!
Μεγάλη, γιγάντια μέρα καί έγώ μικρή καί άνίσχυρη νά τήν υμνήσω. "Ενα στεφάνι άπό 

αχτίδες, λάμψεις, μυρτιές, τριαντάφυλλα καί δάφνες ήθελα νά μπορώ νά κρατώ στά χέρια 
Που γιά νά τήν στεφανώσω καί μαζί μ’ αυτήν νά στεφανώσω καί κείνους πού τήν έπλασαν 
τοσο μεγάλη, τόσΗ άφθαστη σέ ήθικό μεγαλείο καί έδειξαν τόσο ήρωϊσμό, τόση αύτοθυσία 

Χαι τόσο άφθαστη ψυχικήν ομορφιά!
Ώ πάμφωτη μέρα τής 28ης ’Οκτωβρίου! 15 χρόνια πριν σάν σήμερα ή μάνα μας ΕΛΛΑ

ΔΑ σάν πρωτοπορειακό καί ολόλαμπρο άστέρι έδειχνε στή σκοτισμένη άνθρωπότητα τόν 
άθόμο πού φέρνει στήν τιμή, στήν άξιοπρέπεια καί τή λευτεριά!

Σάν τέτοια μέρα ή ΕΑΑΑΔΑ μας, ώρθωνε τό μικρό της άνάστημα ενάντια τών κατα- 
χτητών τοϋ 1940 καί μέ τό θρυλικό καί θαρραλέο της «Όχι» στάθηκε άλλη μια φορά ή σώ- 
τ^ρα τοϋ κόσμου καί τοϋ πολιτισμού!

Τό «Όχι» της τό μεγαλόστομο στάθηκε καί θά στέκη άνά τούς αιώνας πλάϊ στό 
«Μολών λαβέ» πλάϊ στό «Τήν δέ πόλιν ού σοι δίδωμι», πλάϊ στό Σούλι, στό Μεσολόγγι!

Ό! Άγια μέρα τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940! Χάρις σ’ έσένα οί άτρόμητοι "Ελληνες 
Απέδειξαν μπρός στά έκπληκτα μάτια τοϋ κόσμου ολοκλήρου τά θεϊκά σημάδια τής 
αθάνατης φυλής μας, παλληκαριά, λεβεντιά καί ψυχικήν όμορφιά άπέδειξαν πώς ήταν άξιοι 
συνεχιστές τής τρισχιλιετούς Ιστορίας μας καί άντάξιοι τής μεγάλης καί άπαράμιλλης 
Εθνικής μας κληρονομιάς! Ναί, μεγάλη καί βαρειά είναι ή ιερή κληρονομιά πού βαρύνει 
τ°θς ώμους καθενός πού έχει τή μεγάλη καί άσύγκριτη τιμή νά είναι "Ελληνας. Θερμοπύλες, 
^αραθώνες, Σαλαμΐνες, 21 καί ήρθε τέλος ή μεγάλη Μέρα γιά ν’ άγκαλιάση καί ν’ 
αννψώση, όπως λέγει καί ό Άγγελος Σικελιανός, ολόκληρα τά περασμένα στό άνώτατο λυ- 
τρωτικό σκοπό τους, στόν ύπέρτατό τους ήθικό ιστορικό ρυθμό!

Ώ χαράματα τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 φωτισμένα καί στεφανωμένα μέ τό θρίαμβον 
Χαί τήν δόξαν. Ώ χρυσαυγή καί βαρυσήμαντε σταθμέ τής νέας χρυσής ιστορίας μας! Άπό 
σεν« ξεκίνησαν οί "Ελληνες πρωτοπόροι γιά τήν κοσμοϊστορικήν ελευθερία καί κρατώντας 
*Ον όλόλαμπρον πυρσό τής μεγάλης ’Ιδέας, φώτισαν τά σκοτάδια καί έκαμαν τό μεγάλο 
θαύμα!

Τί κι άν τ’ άνάστημά τους ήταν μικρό; Ή ψυχή τους ήταν γιγάντια, ολύμπια. Τί κι άν 
θεν είχαν όπλα, άεροπλάνα, τάνκς καί πολυβόλα; Τό δίκαιο καί ή ήθική ήταν μαζί τους, ή 
[αναγιά τούς παράστεκε καί άπλωνε άπάνω τους τή θεϊκή της προστασία, γι’ αύτό καί 

^Πυτέλισαν καί κατερράκωσαν τις μυριάδες τών νεοβαρβάρων τοϋ 1940 πούρθαν σάν 
α^οι Πέρσες νά τούς ζητήσουν γή καί νερό. Οί "Ελληνες έχοντας τό δίκαιο καί τήν ήθική 
^αζί τους καί μεθυσμένοι άπ’ τό παληό κι άθάνατο κρασί τού 21 χάρισαν στήν δειλιασμένη 
ανθρωπότητα τήν πρώτη νίκη!

Ή Πίνδος, τ’ Αλβανικά, ’Ηπειρωτικά καί Μακεδονικά βουνά είδαν τιτάνιες καί 
/Πρικές μάχες. Ξανάζησεν εκεί άπάνω ή παληά δόξα τής Ελλάδος μας. Ξανάζησαν οί 
ηθωές μαζΐ ξανάζησαν οί Σουλιώτισσές μας, ξύπνησαν οί χαροκαμένες μάνες τοϋ Ζαλόγγου 

έστησαν νέο χορό νίκης καί δόξας! Αντιλαλούν άκόμα τά βουνά, οί άετοράχες, τά φα- 
θαΥϊεα άπό τις θριαμβευτικές κραυγές τών εύζώνων καί τών φαντάρων μας.
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νΑνδρες καί γυναίκες έγιναν ήρωες καί έγραψαν παντού σέ στεριά, άέρα καί θάλασσα 
ύπέροχον καί περίλαμπρον έπος, έπος πού δέν έχει καμμιά άλλη ιστορία καί κανένας άλλος 
λαός νά έπιδείξη.

28η ’Οκτωβρίου 1940!

Γεμάτη άπό ιερή συγκίνησι καί πατριωτικούς παλμούς γονατίζω εύλαβικά μπροστά 
σου έγώ ή πονεμένη Έλληνίδα, σέ στεφανώνω μέ τά πιό εύωδιασμένα λουλούδια καί τις πιό 
θαλερές δάφνες τής ίδιατέρας μου πατρίδος Κύπρου!

'Ομιλία στό ραδιόφωνο 'Αθηνών 
Ήχογραφήθη τήν 7/10/55 
ημέραν Παρασκευήν

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

'Από τά έγκαίνια του Ιδρύματος ΛΕΑ

Πρώτες ’Εκλογές
Ελληνες καί Έλληνίδες,

Μέ μεγάλην συγκίνησιν παρουσιάζομαι κι έγώ ένώπιόν σας, ΐνα σάς απευθύνω όλίγας 
λέξεις.

Ή ώραία Πατρίδα μας Κύπρος επί αιώνας πολλούς έπλεε μέσα στό μαύρο σκοτάδι τής 
πιό μαύρης σκλαβιάς. Διάφοροι ποικιλώνυμοι κατακτητές έπόθησαν τήν ώμορφιά της, τά 
πλούτη της, τήν γεωγραφική της θέσι καί ύπό διάφορα ό καθένας προσχήματα τήν έκυρίευσε, 

έβασάνισε τήν έλήστεψε, τής άφήρεσε τά πλούτη της τά όνομαστά, τήν έβαλε μέσα σέ 
άοφυκτικό κλοιό, τής άφήρεσε κάθε έλευθερίαν, κάθε πρωτοβουλίαν γιά δράσι καί πρόοδο. 
Ν«ί, ή ώραία Πατρίδα μας αύτή πού έγέννησεν Όμήρους καί Στασίνους αύτή πού γέννησεν 
Αήμώνασσες καί Άξιοθέες, αύτή πού γέννησεν Βαρνάβες καί ’Επιφανίους, Νεόφυτους καί 
Ευαγόρες καί Όνήσιλους έσφάδαζεν επί αιώνας, άπό τήν άπαισίαν σκλαβιάν καί εκειτο 
ξκτάδην ζωντανή νεκρή. Καμμία πρωτοβουλία, καμμία έκ μέρους της πρόοδος γιατί έτσι 
ήθελαν οί άφέντες της πού τήν κρατούσαν δεμμένην μέ τά βαρειά άπαίσια δεσμό μόνον καί 
μόνον γιά νά τήν έκμεταλλεύωνται καί σάν βδέλλες νά ρουφούν τό αίμα της, τόν ιδρώτα τού 
μόχθου καί τού κόπου της. Πολλούς αιώνες άνδρες καί γυναίκες έκύπταμεν τόν αύχένα 
μπροστά τούς ξένους κυριάρχους μας. Μ’ άν έκύπταμεν φαινομενικά, άν φαινόμαστε πάσχο- 
ηεζ άπό νεκροφάνειαν μέσα στά στήθη μας έπαλλεν ή πιό φλογερή, ή πιό ζωντανή καρδιά.

Όχι ποτέ δέν πεθάναμεν. Ή ψυχή μας, ή Ελληνική ψυχή μας άνεμιμνήσκετο διαρκώς 
ποιαν καταγωγήν είχε, ποιά μεγάλη καί δοξασμένη μάνα είχε καί γι’ αύτό κράτησε ζωηρόν 

εθνικήν της συνείδησιν καί άσβεστον τόν πόθον τής Μάννας τής πιό όμορφης καί πιό 
^ξασμένης μάννας τού κόσμου κι όπως λέει καί ό μεγάλος μας έθνικός βάρδος Βασίλης 
^ιΧοηλίδης «πολλούς άφέντες άλλαξε δέν άλλαξε καρδιά».

Πολλούς αιώνας έμείς οί Κύπριοι, ό πιό άδολος καί πειό άγνός Ελληνικός λαός, ό 
^όζ θαύμα άντοχής καί διατηρήσεως ’Εθνικής συνειδήσεως είμαστε υποχρεωμένοι νά ζώμεν 
δούλοι τών άλλων κάτω άπό τόν μαύρον συννεφιασμένον ούρανόν τής δουλείας. Αύτόν τόν 
μούρον ούρανόν, αύτή τήν μαύρη καί άτέλειωτη νύχτα πού μάς σκέπαζε τόσους αιώνας, συ- 
^έλαβφΥ τήγ yq διαλύσουν δυό μεγάλες, δυό θαρραλέες, δυό θεόσταλτες Μορφές ό 
Εθνάρχης Μακάριος ό Γ', μέ τά φλογισμένα ράσα καί μέ τήν πιό φλογισμένην σάν ηφαίστειο 
W) καί ό ύπερπατριώτης, ό θρυλικός Διγενής. Αύτοί Μακάριος καί Διγενής έδωσαν τό 
^θτήριον σάλπισαμ τής Ελευθερίας, αύτοί άφύπνισαν τήν νεκρήν ζωντανήν Κύπρο, αύτοί 
επαμαν όλόκληρη τήν Κύπρο νά σπαρταράη καί νά δείχνη ότι ζή καί νά θέλη νά σπάση τά βα- 
θειά δεσμά της. Αύτοί, φλογισμένοι άπό έρωτα καί άγάπην πρός τήν Κύπρον καί τήν 
Ελευθερίαν άναψαν καί έφλόγισαν πυρκαϊά στήν κάθε άληθινήν Ελληνικήν Κυπριακήν ψυ-

Οί νέοι καί οί νέες τής Κύπρου μας πρώτοι καί καλύτεροι καί ιδού δημιουρ/εϊται κάτω 
°^ό τά στρατιωτικά κελεύσματα τοϋ Διγενή, ό περίφημος, ό θρυλικός στρατός τής ΕΟΚΑ, 

ΕΟΚΑ πού κατεξηυτέλισε μιάν όλόκληρην αύτοκρατορίαν, πού κατεθάμβωσε μέ τά κα- 
τθρθώματά της ολόκληρον τόν κόσμον καί πού έδωσε μαθήματα στούς σκλάβους λαούς πώς 
Vct θπάζουν τά δεσμά των.

. θί Αύξεντίου, οί Καραολήδες, οί Μάτσηδες, οί Παλληκαρίδηδες, οί Γιάλλουροι, οί 
Χθεστοδούλου, οί Χατζηθεοδοσίου, οί Τουμάζου, οί Κωνσταντίνου, οί τοΰ Άχυρώνος καί 
^όσοι άλλοι γίνονται σύμβολα ιερά έμπνέουν καί καθοδηγούν τήν ΕΟΚΑ ενηζ σου! ΕΟΚΑ 
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δοξασμένη. ΕΟΚΑ γίνου καί πάλιν καθοδηγητής στόν ειρηνικό αγώνα. Χάρις σέ σένα, χάρις 
στούς υπέροχους άρχηγούς μας Μακάριον καί Διγενή, τά μαύρα σύννεφα, διελύθησαν ή 
μαύρη νύχτα υποχωρεί καί δίνει τήν θέσι της στήν ρόδινην αυγή, αιθρία προβάλλει καί γα
λανός διαφαίνεται ό ουρανός, ό γδούπος τών σπαζομένων άλύσεων άκούεται εύκρινώς, ή 
ψυχή μας ή Ελληνική άναγαλιάζει, σκιρτά καί πανηγυρίζει.

Γιά πρώτην φοράν "Ελληνες καί Έλληνίδες ύστερα άπό τόσους αιώνες προσήλθαμεν 
στις κάλπες ελεύθεροι καί έψηφίσαμε τόν πρώτον πρόεδρον τής δημοκρατίας τής Κύπρου 
μας. Εκείνον πού θά πάρη στά στιβαρά χέρια του τό πηδάλιον γιά νά κατευθύνη μέ σύνεσιν 
καί σοφίαν καί έπιδεξιότητα τήν όλκάδα τής Κύπρου σ’ άσφαλή λιμένα.

Ποιος έπρεπε νά είναι αυτός; ’Ασφαλώς ό ένας άπό τήν ύπέροχην, τήν θεόσταλτην δυά
δα, Μακάριος-Διγενής πού μάς χάρισαν τό πολυτιμότερον άγαθόν τού κόσμου, τήν 
’Ελευθερίαν μας. Καί δώσαμεν τήν τιμίαν ψήφον μας στόν Μακάριον. Σ’ αυτόν τόν 
ούρανόσταλτον, σ’ Αυτόν τόν ύπεράξιον, σ’ Αυτόν τόν συνετόν, τόν ύπέροχον, μέ τήν μεγά- 
λην πολιτικήν εύστροφίαν, σ’ αυτόν πού έθαύμασαν καί μεγάλης όλκής διπλωμάται, καί τόν 
ώνόμασαν τόν μεγαλύτερον διπλωμάτην τού αίώνος, σ’ Αυτόν πού μέ τήν γλυκύτητα καί 
άληθινήν ευγένειαν τής ψυχής Του μέ τήν ευρύτητα τής άντιλήψεώς Του, τήν είλικρίνειάν 
Του καί τήν καλωσύνην καί τήν κατανόησίν Του θά κάμη τήν Κύπρον Κράτος τού Θεού, φί
λην μέ όλους καί έχθράν κανενός! Σ’ Αυτόν πού εμάς τίς γυναίκες τής Κύπρου θεωρούμεθα 
άψυχα πολιτικώς όντα, μάς έδωσεν οντότητα δίδοντάς μας ίσα μέ τούς άνδρας πολιτικά δι
καιώματα. (Καί άν κανείς άπό τούς άνδρας δώση τήν ψήφον του εις άλλον δέν θά έχη τόν 

βαθμόν τής άχαριστίας πού θά έχη ή 
Έλληνίδα τής Κύπρου ή όποια εύ- 
εργετηθεϊσα άπό τόν Μακάριον καί 
έξισωθεΐσα πολιτικώς μέ τόν άνδρα 
στρέφεται εναντίον τού μεγαλύτε
ρου εύεργέτου της, τού ’Εθνάρχου 
Μακαρίου). Σ’ Αυτόν λοιπόν καί 
μόνον τήν ψήφον μας, τόν Άξιον, 
τόν ύπεράξιον, Σ’ αυτόν πού πονεϊ 
σάν άληθινός πατέρας όλον τόν Κυ
πριακόν λαόν, σ’ Αυτόν πού θά 
δώση ώθησιν καί πρόοδο στήν μαρ
τυρικήν Κύπρον μας. Σ’ αύτόν πού 

θά έπουλώση τάς πληγάς καί τά τραύματα πού άφήνουν πίσω τους φεύγοντας οί κυρίαρχοί 
μας Σ’ αύτόν πού θ’ άγκαλιάση όλους άνεξαιρέτως καί θά κάμη τήν Κύπρον μας σάν άλλος 
Ευαγόρας χώραν εύδαίμονα καί εύνομούμενην ώστε νά κάμη νά θέλουν πολλοί άπό άλλους 
τόπους νά κατοικήσουν στήν Κύπρο μας.

Ζήτω ο Μακάριος! Ζήτω ό Διγενής! Ζήτω ή ΕΟΚΑ! Ζήτω ή Έλληνικωτάτη Κύπρος 
μας!

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ
(χειρόγραφο, 195 9 ή 1960)

Όμιλία της Προέδρου χ. Μαρίας Π. Ίωάννου
Μακαριώτατε,
Έξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ, άντιπρόσωπε τής Μάνας μας Ελλάδος, 
Έντιμε Κύριε Πρόεδρε τής Βουλής ’Αντιπροσώπων, 
Έντιμε Κύριε Πρόεδρε τής Κοινοτικής Συνελεύσεως,
Έντιμοι Κύριοι Πρύτανι καί Συγκλητικοί τού άνωτάτου Πνευματικού μας Κέντρου.
Εντιμε Κύριε Δήμαρχε Άμμοχώστου, 

θρυλικέ Στρατηγέ Παντελίδη, 
Ελληνες καί Έλληνίδες,

Μέ άπερίγραπτην, μέ συγκλονιστικήν συγκίνησιν, άνέρχομαι τό βήμα τούτο, καί 
απευθύνω πρός όλους σας ένα εγκάρδιον χαιρετισμόν καί ένα όλόθερμον ευχαριστώ γιά τήν 
μεγάλη τιμή καί χαρά πού μάς δώσατε νά προσέλθετε σήμερα στήν γιορτή τής 30ετηρίδος τού 
αγαπητού μας Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου. Ευγνωμοσύνην μεγάλην νοιώθουμε καί 
^άχαριστούμεν ξέχωρα τόν λαοφιλέστατον άρχιεπίσκοπόν μας Μακάριον τόν Γ' καί τόν 
^θχώτατον Πρέσβυν τής μητρός Ελλάδος Κύριον Μιλτιάδην Δελιβάνην, πού μέ τήν παρου- 
αίαν τους στολίζουν καί λαμπρύνουν έτι περισσότερον τήν γιορτή μας. Ό άντιπρόσωπος τής 
Εκκλησίας μας, ό εκλεκτός τού θρόνου τού Αποστόλου Βαρνάβα καί ό άντιπρόσωπος τής 
Μάνας μας Ελλάδος, είναι αυτή τή στιγμή παρόντες καί σάν φωτεινοί φάροι εκπέμπουν 
απλετον φώς πού πλημμυρίζει καί καταυγάζει τήν αίθουσαν αύτήν καί κάμνει τές καρδιές 
όλων νά πάλλουν άπό εύλάβειαν καί πατριωτικούς παλμούς. Δέν μπορώ νά παρίδω, ότι 
αύτή τήν στιγμήν άνάμεσά μας βρίσκονται ό Πρύτανις κ. Ευγένιος Φωκάς καί πέντε Συγκλη- 
τικοί τού άνωτάτου πνευματικού μας Κέντρου, τού Πανεπιστημίου Αθηνών, οί όποιοι μέ 
Χήν αΐγλην των λαμπρύνουν έτι περισσότερον τήν γιορτή μας. Λές καί ή Θεία Πρόνοια τούς 
έχει στείλει γιά νά μάς φέρουν τόν χαιρετισμό τής Μάνας μας Ελλάδος, στήν έπίσημην 
ουχήν στιγμήν τής ζωής τού Αυκείου μας.

Επίσης σάς άναγγέλλω, ότι άνάμεσά μας βρίσκεται καί ή κόρη τού μεγάλου Ιωάννου 
Μεταξύ, πού είπε τό μεγάλο «Όχι» σ’ εκείνους πού τό 1940 έζήτησαν νά υποδουλώσουν τήν 
Ελλάδα μας. Δικαιολογημένη είναι ή συγκίνησίς μας, γιατί σήμερα γιορτάζουμε τά τριαντά
χρονα - καί άς κλείσαμε 32 όλόκληρα χρόνια - άπό τής ίδρύσεως τού άγαπημένου μας Σω- 
^χείου. Νοιώθουμε τήν ίδια συγκίνησι πού νοιώθει μιά μάνα, βλέποντας τό παιδί της νά 
^εϊολώνη, νά μεγαλώνη καί νά γίνεται 32 χρόνων.

Τό Αύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου ιδρύσαμε τόν ’Ιανουάριον τού 1930.

Αναπολώ μέ άπερίγραπτη συγκίνησι, τές ευτυχισμένες έκείνες συγκεντρώσεις στό σπί- 
μ°υ, τόν ’Οκτώβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον τού 1929, όπου περιστοιχιζομένη άπό 

Χεζ Αγαπημένες μου μαθήτριες Μαρούλαν Αοϊζίδου, Γιαννούλαν Παναγιωτίδου, Κατίναν 
^λά, Χρυσάνθην Μαραγκού καί Φυλλίτσαν Καψουράχη, συνεδριάζαμεν έπανειλημμένως. 
^ϊάπη, ενθουσιασμός, πίστις, έρως στή Μουσική, στήν Ποίηση, στήν άπαγγελία, στό διάβα- 
σ^α καί γενικά μιά δίψα γιά κάτι άνώτερον έφλόγιζε τές καρδιές όλων μας. Δέν είχαμε τίπο- 
Χε Ύ^ά τό μεγάλο έργο πού θ’ άναλαμβάναμεν, άλλά τό τίποτε αυτό, τό άνεπλήρωσεν ή πίστις 

ό ενθουσιασμός μας.

Στήν άρχή, πήραμε ένα τετράδιο καί ήρχίσαμε. Πρώτη Κυρία, ένεγράφη, ή τότε πρώτη 
ηθλίτις τής πόλεώς μας, κ. Μαριάννα Έμφιετζή καί μέ τήν συμπαράστασιν ήθικήν καί 
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υλικήν τοΰ αειμνήστου συζύγου μου, Παναγιώτη Ίωάννου, έπροχωρήσαμεν. Τό έργον μας 
ήτο δύσκολον, γιατί τό 1929 δέν ήτο τό σημερινό 1962. Τότε ή πόλις μας ήτο μιά μικρή κω- 
μόπολις, γιά νά μή πώ χωριό. Τότε ήτο μεγάλη τόλμη νά στυλώση κανείς τό μικρό του 
ανάστημα καί νά ίδρύση στεγασμένο Σωματεΐον. Τότε δέν ύπήρχον άλλα σωματεία, υπήρχε 
μόνον ό Φιλόπτωχος Σύλλγος, άστεγος όμως, πού ιδρύθηκε τό 1906, άλλη μεγαλύτερη τόλ
μη κι’ αυτό, υπό τών Δεσποινίδων Χρυσάνθης Πατίστα, Ελένης Χατζηπέτρου καί τών αει
μνήστων Μαργαρίτας Εύαγγ. Λουΐζου καί Περσεφόνης Παπαδοπούλου.

Τότε υπήρχαν αρκετές προλήψεις γι’ αυτό καί μερικοί καλοθελητές έφώναζαν: «Τί θέ
λουν οί γυναίκες τό καφενεΐον;» "Αλλοι έλεγαν, ότι ιδρύσαμε τό Σωματεΐον γιά νά παίζουμε 
χαρτιά. "Αλλοι έβαζαν στοίχημα, ότι δέν θά ζοΰσε πιό πολύ άπό 3 μήνες! Ό Θεός όμως, ό 
όποιος έβλεπε τές άγνές μας προθέσεις καί τούς ευγενικούς σκοπούς μας, έβοήθησε καί 
έζησεν, όχι 3 μήνες, άλλά είσήλθεν άπό τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1962 στά 33 του χρόνια! Τά καϋ- 
μένα τά κορίτσια ήκουαν τόσα καί τόσα πού όπως μοΰ έλεγαν, μέ φόβον άνέβαιναν τά σκα
λοπάτια τοΰ Σωματείου. Καί άνεβαίναμεν στό Σωματεΐον νά κάνουμε τί; Νά διαβάσουμε, 
ν’ άπαγγείλουμε ποιήματα, νά τραγουδήσουμε, νά παίξουμε μουσική καί νά πούμε κάτι 
άνώτερο.

Σέ λίγο ένοικιάσαμεν οίκημα. Τά έγκαίνια τοΰ ιδρύματος έτέλεσεν ό μεγάλος καί φλο
γερός πατριώτης, ό άείμνηστος Νικόδημος Μυλωνάς, τότε Μητροπολίτης Κιτίου, δστις τό 
ηύλόγησε καί τοΰ ηύχήθη. Άς είναι αιώνια ή μνήμη του. Μέ τήν ώραιοτάτην όμιλίαν του, 
πού άντηχεΐ άκόμα στ’ αυτιά μας κάι μέ τές ώραΐες συμβουλές του, μάς έτόνωσε καί μάς 
ένεθάρρυνε στό δύσκολον έργον πού άνελαμβάναμεν.

’Οφείλω νά όμολογήσω καί τό λέγω πρός τιμήν τών συμπολιτών μου, ότι έλάχιστοι 
ήσαν οί καλοθελητές καί ότι σέ λίγο χρονικό διάστημα τό έργον μας ήρχισε νά κατανοήται 
καί άντελήφθησαν όλοι, ότι έπρόκειτο περί ενός κέντρου μορφωτικοΰ, περί ένός σχολείου, 
καθώς τό όνομά του τό δηλοϊ· καί όλοι ήρχισαν νά τό περιβάλλουν μέ άγάπην, έκτίμησιν καί 
έμπιστοσύνην, καί νά μάς έμπιστεύωνται τά παιδιά τους. ’Ηθικοί συμπαραστάτες μας, στά 
πρώτα μας βήματα, έκτός τοΰ άειμνήστου συζύγου μου Παναγιώτη Ίωάννου, ήσαν οί 
άείμνηστοι Γιάγκος Δημητρίου, Μιλτιάδης Σιακαλής, Όμηρος Λοϊζίδης, Λούης Εύαγγ. Λου
ΐζου, Γ. Έμφιετζής, ’Ιωάννης Οίκονομίδης, διευθυντής Τραπέζης Κύπρου, Λ. Ζαλουμίδης, 
Σπΰρος Μαυρομμάτης, Ευριπίδης Ίακωβίδης, δικασταί, Δημήτριος Δημητριάδης, μουσικός, 
Γεώργιος Μυλωνάς, δικηγόρος, Σωκράτης Σολομίδης, Κώστας Πετρίδης, Άναστάσης 
Οίκονομίδης, γυμναστικός, Στέλιος Πιπέρης, Μιχαήλ Κοντογιάννης, Γ. Σπανός καί λίγο 
άργότερα ό Άνθιμος Πανάρετος, Λουκής Σαββίδης, Χάρης Χατζηκυριάκου, Τάκης Γεωρ
γίου, Άντώνης Ήλιάκης καί άκόμα ό Τύπος, ό φορεύς αυτός καί μεταλαμπαδευτής όλων 
τών ώραίων ιδεωδών καί ευγενικών πράξεων.

Έκλείσαμεν άπό τότε 32 όλόκληρα χρόνια τής ζωής τοΰ Σωματείου μας, μιά όλόκληρη 
ζωή γεμάτη κόπους μόχθους, στενοχώριες άφάνταστες, άγρύπνιες, πίκρες, άπογοητεύσεις, 
άγωνίες, άλλά καί μιά ζωή άνθρωπιστική. Δουλειά καί θυσία καί καθήκον, μάς έκαμε νά 
νοιώσουμε καλλίτερα τό βαθύ νόημα τής ζωής, δουλειά, πού μάς χάρισε χαρές άγνές καί 
ίκανοποίησι ψυχική καί ήθική καί στιγμές ευγενικές καί άνώτερες.

Άς μοΰ έπιτραπή, παρακαλώ, όσο μπορώ πιό σύντομα νά στρέψω τήν σκέψι σας 32 
χρόνια πίσω γιά νά δούμε μαζί τί έπετέλεσε τό Σωματεΐον μας, στά 32 αυτά χρόνια.

Βιβλιοθήκη: Μόλις άνεβήκαμε στό οίκημα πού ένοικιάσαμε, χαρίσαμε ή κάθε μιά 
άπό μερικά βιβλία καί έτσι έσχηματίσαμε τόν πρώτο πυρήνα τής βιβλιοθήκης μας, ή όποια 
όλονέν πλουτίζεται χάρις στές διάφορες δωρεές.

Μανδολινάτα. Ίδρύσαμεν άμέσως γυναικείαν μανδολινάταν. Ή 30μελής αύτή 
Ηανδολινάτα μας κατά διδασκαλίαν καί υπό τήν διεύθυνσιν τού άειμνήστου Δ. Δημητριά- 
δη έκ Σμύρνης, τού πατέρα αυτού τής Μουσικής στήν πόλι μας, ένεφανίσθη μετά 6 μήνες 
σέ συναυλίαν μ’ επιτυχίαν μεγάλην. Μετά τόν θάνατον τοΰ άειμνήστου Δ. Δημητριάδη, ή 
^νδολινάτα έσυνέχισε τήν ζωήν της μέ καθηγητήν τόν κ. Γ. Κονναρήν καί ένεφανίζετο 
συχνά καί είς τά μουσικοφιλολογικά τέϊα τής Πέμπτης ώς καί σέ συναυλίες.

’ Ω δ ε ΐ ο ν : ’Ενοικιάσαμε πιάνο καί ή έκ Λάρνακος Δίς Μαρία Άγαθαγγέλου Δημη- 
τθίου, διπλωματούχος τοΰ ’Ωδείου Βηρυττοΰ, κατήρχετο δίς τής έβδομάδος στήν πόλιν μας 
χαί παρέδιδε μαθήματα. Ώρίσαμε δίδακτρα έλαχιστότατα, προσιτά σ’ δλα τά βαλάντια καί 
Wo για νά κινήσουμε τό ένδιαφέρον τής νεολαίας στή Μουσική. Τοιουτοτρόπως, άφ’ 
ένθζ μέ τήν διδασκαλίαν λαϊκών οργάνων πού έδίδασκεν, άλως άφιλοκερδώς ό άείμνηστος 
Δτ»μήτριος Δημητριάδης, κιθάρας, μανδολίνου καί τραγουδιών καί άφ’ έτέρου μέ τήν διδα- 
^αλίαν τοΰ πιάνου, έθέσαμε τές πρώτες βάσεις τοΰ ’Ωδείου μας, τό όποιον μετά 
δνεϊνωρίσθη υπό τοΰ Υπουργείου Παιδείς τής Ελλάδος μας, έπί Κ. Τσάτσου (καί διετέλε- 
σε μέχρι τού 1947-48 παράρτημα τοΰ Ελληνικού ’Ωδείου Αθηνών) τώρα δέ άνεγνωρίσθη 
Χ«ί άπό τήν Κυπριακήν Κυβέρνησιν. Σύν τώ χρόνω έτελειοποιήθη καί τελειοποιείται τό 
Ωδεΐον μας καί κάτω άπό τήν φωτισμένην καθοδήγησιν τοΰ έξ Αθηνών καλλιτεχνικού του 
δίευθυντοΰ κ. Γ. Άρβανιτάκη, άρίστου, άφοσιωμένου καί εύσυνειδήτου αυτού έργάτου τών 
Μουσών, έπετέλεσε καί έπιτελεΐ προόδους. Σ’ αυτό διδάσκονται δλα τά μαθήματα, τά όποια 
διδάσκονται και στά Αθηναϊκά ’Ωδεία. Ό μεγάλος μουσουργός καί διευθυντής τοΰ Κρατι- 
Χ°ύ Ωδείου Θεσσαλονίκης, ό διεθνούς φήμης αυτός μύστης τής Μουσικής, κ. Σόλων Μιχαη- 
λίδης, κατ’ έτος έρχεται στήν Κύπρο μας καί έξετάζει τό Ώδεΐον μας καί μένει κατενθουσια- 
σ^ένος μέ τήν έργασίαν πού έπιτελεΐται σ’ αυτό. Μάς έγραψε δέ τά έξής: «Σάς παρακαλώ, 
νά δεχθήτε τά πιό θερμά μου συγχαρητήρια γιά τήν έξαίρετην έργασίαν πού γίνεται στό 
Ωδεΐον τού Α.Ε.Α. "Εχω άποκομίσει άπό τάς εξετάσεις τάς πλέον ικανοποιητικός 
Τυπώσεις. Ώρισμένοι μαθηταί έχουν έπιδείξει άξιοσημείωτον έπίδοσιν καί γενικά 
Επίπεδον τόσο άπό μουσικής, όσο καί άπό τεχνικής άπόψεως, είναι άρκετά υψηλό. Συνοψί- 
ζ°ντας τάς έντυπώσεις μου, μπορώ νά πώ, πώς τό Ώδεΐον Α.Ε.Α. μέ τήν λαμπρόν έργασίαν

έπιτελεΐ, έχει κερδίσει άξιοζήλευτη θέσι στή μουσική ζωή τοΰ νησιού μας».

Μουσικοφιλολογικά τέϊα :Ύπό τό όνομα αυτό, γιά πρώτη φορά στήν Κύ- 
^9° - τώρα βλέπουμε μ’ εύχαρίστησίν μας, ότι γίνονται σ δλην τήν Κύπρον, τοιούτου 
^δους συγκεντρώσεις - ιδρύσαμε τές συγκεντρώσεις αυτές, όχι γιά νά πάρουμε μόνο τσάι, 
^λά γιά νά δημιουργήσουμε μιάν άτμόσφαιραν άνώτερη, πνευματική, καλλιτεχνική.

δπαγγέλουμε ποιήματα όλων τών Νεοελλήνων ποιητών μας, ν άκούωμε καί νά 
γελούμε μουσικά τεμάχια έπί πιάνου, βιολιού, βιολοντσέλλου, μανδολίνου καί κιθάρας. 

εζ Συγκεντρώσεις αυτές καί ξένοι, περαστικοί καί ίδικοί μας έχαρακτήρισαν «ώς ένδειξιν 
Ελιτισμού πρώτης τάξεως».

, ’Απαγγελία: Τό μάθημα αυτό διδάσκει τήν ώραίαν καί λεπτήν τέχνην τής 
,Σγγελίας, πού έκλεπτύνει, έξευγενίζει καί μορφώνει καί άφ’ έτέρου μυεί στήν λογοτε- 

Χ^ίαν καί φέρει σ’ έπαφήν μέ τούς μεγάλους μύστες τής Τέχνης τοΰ λόγου καί τοΰ μέτρου 
Χ$ί οί διδασκόμενοι έχουν νά ώφεληθοϋν άφάνταστα, γιατί έκτός όλων τών άλλων, πλουτί- 

τθ λεξιλόγιον, χαρίζει τήν ορθήν, τήν γερήν άρθρωσιν καί δίδει θάρρος μεγάλο, 
αύτοπεποίθησιν γιά άντιμετώπισι τής ζωής. Τό μάθημα αυτό παρέχομεν δωρεάν δίς τής 
εΡδομάδος άπό τής ίδρύσεως τοΰ Αυκείου μας. Έφοίτησαν σ’ αυτό άρκετές έκατοντάδες.

χεΐνο πού προξενεί έντύπωσιν είναι τό θάρρος καί ή χάρις μέ τήν όποιαν άπαγγέλλουν τά 
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παιδιά τοΰ Λ.Ε.Α. άλλ’ αύτό τό θάρρος τό απέκτησαν μέ κόπους, μέ άσκησιν και τακτικήν 
έμφάνισιν.

Διαλέξεις. Ιδρύσαμε τάς διαλέξεις καί είχαμε τό εύτύχημα νά δώσουμε στό Σωμα- 
τεΐον μας πλέον τών 400 διαλέξεων. Τό βήμα τοΰ Λ.Ε.Α. άνήλθον οί διασημότεροι άνθρωποι 
τών γραμμάτων καί τής Τέχνης τόσον εκ Κύπρου, όσον καί εξ Αθηνών. ’Αναφέρω μερικά 
ονόματα: Άθηνά Ταρσούλη, Χρυσάνθη Ζιτσαία, Λιλή Πριονιστή, ’Αλίκη Νικολαΐδου, Χρι
στίνα Χατζηϊωάννου, Στράτης Μυριβήλης, Μανώλης Καλομοίρης, Μιχαήλ Πριονιστής, Κώ
στας Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Κώστας Προυσής, Νίκος Κρανιδιώτης, Άδάμ Άδάμαν- 
τος, Γ. Παπαχαραλάμπους, Γ. Άρβανιτάκης, Ί. Άναγνωστόπουλος, Γ. Δημητρίου, Γιάγκος 
Ήλιάδης, Γιάγκος Ποταμίτης καί πολλοί άλλοι. ’Ακόμη ή Γερμανίδα συλλέκτρια δημοτικών 
τραγουδιών Κυρία Αούτεκε καί ό καλλιτέχνης τοΰ πιάνου Γάλλος Ζύλ Γκιλμπέρ.

Φιλολογικές συγκεντρώσεις. Σκοπός τών συγκεντρώσεων αύτών ήτο ή 
πνευματική άνάπτυξις, ήτο ή άνάγνωσις είς έπήκοον, ώφελίμων καί ήθικών βιβλίων, μέ τά 
όποια θά έκαλλιεργεΐτο τό πνεύμα, θά ώξύνετο ή κρίσις καί θά έσφυρηλατειτο ό γερός καί 
ήθικός χαρακτήρας. Κυρίως στές συγκεντρώσεις αύτές έγίνετο άνάγνωσις καί ψυχολογική 
άνάλυσις άρχαίων τραγωδιών, τών άριστουργημάτων αύτών τοΰ πνεύματος καί τής σοφίας 
τών άρχαίων, μεγάλων καί άθανάτων προγόνων μας μέ τά όποια έφώτισαν άπό άρχαιοτά- 
των χρόνων, φωτίζουν καί θά εξακολουθούν νά φωτίζουν ολόκληρη τήν πολιτισμένην 
άνθρωπότητα.

Μέ μεγάλην καί έξαιρετικήν εύχαρίστησιν προσήρχοντο τά Μέλη γιά ν’ άκούσουν τά 
μεγάλα καί θεία ρήματα τών μεγάλων αύτών δραματικών, πού είπαν τήν τελευταίαν λέξιν 
σέ όλα καί χρησιμεύουν ώς πρότυπα όλων τών δραματικών τής ύφηλίου, γιατί άπεκρυστάλ- 
λωσαν μέσα σέ αύτά ολην τήν άνθρωπίνην σοφίαν είς τό τέλειον καί κανείς μέχρι σήμερον 
δέν μπόρεσε νά τούς ξεπεράση. ’Αλήθεια, πόσο εύτυχεΐς καί ύπερήφανοι πρέπει νά είμαστε 
οί Έλληνες, γιατί έχουμε μιά τέτοια μεγάλη, βαρειά καί άσύγκριτη κληρονομιά! Κάποιος 
μεγάλος ’Αμερικανός είπεν, ότι ό κόσμος γιά νά τελειοποιηθή πρέπει νά έλληνοποιηθή, πά
ντως αύτό εϊχεν ύπ’ όψει του, ότι ό κόσμος πρέπει νά έντρυφά μέσα σ’ αύτούς τούς προγονι
κούς μας θησαυρούς καί νά μεταλαμπαδεύη μέσα τό θειον καί άνέσπερόν τους φώς. ’Εκτός 
αύτών άνελύοντο ποιήματα Παλαμά καί πολλά άλλα ώραΐα καί έκλεκτά πεζογραφήματα μέ 
διδακτικόν περιεχόμενον. Δηλαδή έν τώ μέτρω τών δυνάμεών μας θεραπεύουμε τόν 
Ελληνοχριστιανικόν πολιτισμόν, πρός τόν όποιον οί πάντες πρέπει νά στραφώμεν, άν θέ- 
λωμεν ό κόσμος ολόκληρος νά γίνη καλλίτερος.

Παιδικόν Θέατρον.ΤόΠαιδικόΘέατρονείσηγάγαμεστήνΚύπροτό 1932καί 
συνεπώς γιορτάζουμε καί αύτοϋ τά 30 του χρόνια. Έχουμε πραγματοποιήσει 42 έπίσημες 
παραστάσεις μέ τρία έργα τήν κάθε παράστασιν. Εκτός άπ’ αύτές έχουμε παρουσιάσει 
πολλά μονόπρακτα μέ τήν εύκαιρίαν έπισήμων εορτών ώς τής 25ης Μαρτίου, Χριστουγέν
νων, εορτής Μητέρας καί άρκετά άλλα στά μουσικοφιλολογικά μας τέϊα.

’Ανεβάσαμε στή σκηνή έκατοντάδες παιδιά καί έχαρίσαμεν τήν χαράν καί τήν ώφέλειαν 
σέ μεγάλους καί μικρούς μέ τό άνώτερον ήθικόν καί χριστιανικόν περιεχόμενον τους· 
Άναλογισθήτε, άλήθεια, πόσοι κόποι καί πόσοι μόχθοι έχρειάσθησαν γιά νά διδαχθούν 
αύτά τά παιδικά θέατρα, άλλ’ άναλογισθήτε συνάμα πόση χαρά δόθηκε στά παιδιά τής πόλε- 
ώς μας, πόση ώφέλεια πνευματική, ήθική, καλλιτεχνική, άνθρωπιστική, πόσος πλούτος ψυ
χικός καί πόσες ώμορφες καί πλούσιες άναμνήσεις μαζεύτηκαν στές άθώες παιδικές ψυχές 
καί έμειναν έκεΐ σάν ένα πολύτιμον απόθεμα πού δέν μπορεί παρά μιά μέρα νάχουμε θαυμά-

άποτελέσματα καί καλόν άντίκτυπον γιά τήν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν πρόοδον 
τιΊζ πόλεώς μας. Παιδικόν θέατρον κατόπιν προσκλήσεως έδιδάξαμε στό Λευκόνοικον ύπέρ 
ττ1ζ Βιβλιοθήκης, ήγοράσθη ή Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ή οποία στολίζει τήν βιβλιοθήκη 
τ°ύ Γυμνασίου Λευκονοίκου.

Επίσης Παιδικόν Θέατρον έδιδάξαμε κατόπιν προσκλήσεως, στήν 30ετηρίδα τοϋ Γυ- 
Ρ·νασίου Λαπήθου, έδώσαμεν αύθημερόν δύο παραστάσεις καί αί εισπράξεις διετέθησαν 

τού Γυμνασίου Λαπήθου καί στή Λευκωσίαν ύπέρ τών παθόντων. Μαθηταί μας στό 
Παιδικόν Θέατρον ύπήρξαν οί μεγάλοι μας ήρωες άείμνηστος Κυριάκος Μάτσης καί Νίκος 
λαμψών. Τά προγράμματα τοΰ Π.Θ. έχουμε τήν τιμήν νά στολίζωνται μέ τά θρυλικά τους 
Ονόματα.

Παιδική Έξοχή.Τήν Παιδικήν Εξοχήν ιδρύσαμε τό 1932 γιά πρώτη φορά στήν 
^θλι μας καί έπομένως γιορτάζουμε καί αύτής τά 30 χρόνια της.

Στέλλομεν κατ’ έτος άρκετά παιδιά άδύνατα καί καχεκτικά. Οί φιλάνθρωποι τής πόλε- 
μας ύποστηρίζουν πάντοτε μέ προθυμίαν τό άνθρωπιστικό αύτό έργον μας. Μέ τό έργον 
αύτό δίδομεν τήν χαράν καί τήν ύγεία σ’ άρκετά παιδιά.
Χορωδία. Ίδρύσαμεν 80μελή χορωδίαν μικτήν, ή όποια έπί δύο έτη ειργάσθη πολύ 

και έδωσε συναυλίες στήν ’Αμμόχωστον, Λάρνακα καί Λευκωσίαν. Έτραγούδησε έκτος 
φαλλών άλλων καί όλόκληρον τό Ρέκβιεμ τοΰ Χερουμπίνι λατινιστί, κάτω άπό τήν δεξιάν 

Ιεύθυνσιν τοΰ έξ ’Αθηνών μαέστρου Σώτου Βασιλειάδη. Ή χορωδία αύτή καλά πειθαρχη- 
^εντ1 καί άψογη καθ’ όλα άφήκε τάς άρίστας τών έντυπώσεων.
, Παιδική Χορωδία. Όπως σ’ όλα τά πολιτισμένα μέρη τοΰ κόσμου, ιδρύσαμε κι 
ε^ίζ έδώ 40μελή Παιδικήν χορωδίαν, ή όποια παρουσιάσθη πρό τοΰ κοινού σέ συναυλίες 

άρίστην έπιτυχίαν. Πολλοί τήν παρωμοίαζαν, ώς ένθυμοΰμαι, μέ τήν περίφημον Παι- 
Ιχήν Χορωδίαν τής Βιέννης.

, Ρυθμική Γυμναστική, Πλαστικοί χοροί καί Μπαλέττο.’Απότής 
ρύσεως τοΰ Λ.Ε.Α. διδάσκονται Ρυθμική Γυμναστική καί Μπαλέττο. Τό μάθημα αύτό 
, ναι μάθημα ύγείας καί ώμορφιάς καί χάριτος. Ή ώφέλεια πού έχει τό παιδί είναι 
, ^ονταστη. Πρώτα-πρώτα, διαπλάττει άρμονικά τό σώμα του καί δίνει ύγείαν καί χάριν, 

λα καί στό πνεύμα καί στόν χαρακτήρα τών παιδιών έπιδρά έπωφελώς. Οί άρχαιοι 
λληνες έγνώριζον καλώς γιατί έδίδασκαν άπαραιτήτως στά παιδιά τους μουσικήν καί χο-

$Ον· Τό μάθημα αύτό είσηγάγομεν γιά πρώτην φοράν στήν πόλιν μας άπό τοϋ 1930.

. Θεατρικός "Ομιλος. Ό Θεατρικός Όμιλος Λ.Ε.Α. ίδρύθη συγχρόνως μέ τήν 
θ^σι τοϋ Σωματείου τό 1930 καί άνέβασε 4 άρχαΐες τραγωδίες: ’Ιφιγένειαν έν Ταύροις, 
Αγένειαν έν Αύλίδι, Έκάβην καί ’Αντιγόνην. Οί 3 πρώτες γιά πρώτην φοράν διδάχθηκαν 

πόλιν μας. Επίσης έδιδάχθησαν τά έργα «Συνάντησις Όδυσσέως καί Ναυσικάς», Ό 
υρκος τού πεθαμένου», Ζαχ. Παπαντωνίου, «Μέσα στούς τίμιους», «Ό Γυρισμός τοϋ 

«Τριαντάφυλλα όλο τό χρόνο», «Ό κύριος ταξιδεύει χωρίς άποσκευές», Συλβίου 
τελλα Βιολάντη», σκηναί άπό τόν «Ποπολάρον» τού Γρηγ. Ξενοπούλου καί ή «Τρισεύ-

W τοϋ Παλαμά.

Κυπριακός γάμος. ’Αναπαραστήσαμε 5 φορές τόν Κυπριακόν γάμον στήν πό- 
καί μίαν στήν Λάρνακα. Στές άναπαραστάσεις αύτές συμμετέσχε καί ό κ. Θεόδου- 

λεΓ Καλλίνικος καί οί καλλίτεροι μας λαϊκοί χορευτές καί τραγουδιστές: Χριστόφορος Πα- 
. 1σΠς, Πριγκόπουλος, Χρίστος Τσίσιος, ’Αποστολής Τσίσιος, Βονιάτης, Μαυρής, Νικολαΐ-

Πιττάκης καί άλλοι.
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Δεξιώσεις. Τό Λ.Ε.Α. άπό τής ιδρύσεώς του, είχε τήν εξαιρετικήν τιμήν καί 
εύχαρίστησιν νά δεξιωθή "Ελληνας αδελφούς. Σχεδόν ούδείς Έλλην διανοούμενος ή καλλι
τέχνης διήλθεν άπό τήν πόλιν τοϋ Ευαγόρα, χωρίς νά φιλοξενηθή δεόντως εις τό Λ.Ε.Α. Καί 
τότε τό Λ.Ε.Α. ατενίζοντας τούς "Ελληνας αδελφούς έπαιρνε δυνάμεις καί έτόνωνε τό 
Εθνικόν του αίσθημα, γιατί στό πρόσωπό τους έβλεπε ζωντανεμένη τήν πολυπόθητη καί 
πολυλάτρευτη ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ!

’Εκτός αυτών, έν καιρώ πολέμου καί άνωτέρους "Ελληνας αξιωματικούς τού Στρατού, 
Ναυτικού, ’Αεροπορίας, άπό τούς όποιους ήκούαμεν τά πλέον επαινετικά καί έμψυχωτικά 
λόγια, άλλά καί όμαδικώς πολλούς άπλούς "Ελληνας στρατιώτας.

Άνθεστήρια. Τό Λύκειον πάντοτε βοηθεΐ τά Σωματεία πού θά ζητήσουν τήν βοή- 
θειά του. Συμμετείχε πάντοτε καί στ’ Άνθεστήρια, πού διοργανώνει κατ’ έτος ό Φιλόπτω
χος Σύλλογος υπέρ τών πτωχών καί πλεϊστες φορές έτυχε τού πρώτου βραβείου. Πάντοτε 
τά θέματα τού στολισμού τών άρμάτων τοϋ Λ.Ε.Α. ήσαν άρχαιοπρεπή, παρμένα πάντοτε 
άπό τήν κλασσικήν ΕΛΛΑΔΑ.

Βραβεία. Τό Λ.Ε.Α. άμα τώ άκούσματι τοϋ θανάτου τοϋ κορυφαίου μας ποιητού 
Κωστή Παλαμά, ώρισεν εις μνήμην του «ΒραβεΙον Παλαμά» δεκάλιρον, τό όποιον δίδεται 
άνελλιπώς στόν μαθητήν ή μαθήτριαν τοϋ Γυμνασίου μας, πού θά γράψη τήν καλύτερη^ 
έκθεσιν άπάνω σέ στίχους Παλαμά. Ώρίσαμεν έπίσης βραβεΐον, μόλις άκούσαμε τήν νίκην 
εις τήν Βοστώνην τοϋ Μαραθωνοδρόμου Κυριακίδη, υπό τό όνομα «Κυριακίδειον Βρα- 
βεϊον». Τούτο είναι κύπελλον άργυροϋν καί δίδεται στόν μαθητήν πού θά θεραπεύση καλλί- 
τερον τόν κλασσικόν άθλητισμόν.

Υποτροφίες. Έδώσαμε καί δίδομε πολλές υποτροφίες στό βιολί, πιάνο, τραγού
δι, χορόν.

’Εκδρομές. Εις τόν τομέα αυτόν τό Λ.Ε.Α. συνεδύασε τό τερπνόν μετά τού 
ώφελίμου. Διωργάνωσε πλείστας έκδρομάς εις άρχαιολογικούς χώρους τής Κύπρου, oè 
προσκυνήματα, σέ κρησφύγετα ήρώων, στά φυλακισμένα μνήματα καί σέ άλλα πολλά καί 
μίαν έκδρομήν στήν Ελλάδα μας τό 1939 γιά νά προσκυνήσουμε τ’ άγια χώματα τήζ 
Ελλάδος μας καί γιά νά θαυμάσουμε τ’ άριστουργήματα τοϋ νοϋ καί τής Τέχνης.

Κυριακάτικο Σχολείο. Τά πρώτα χρόνια ιδρύσαμε «Κυριακάτικο Σχολείο»· 
Σ’ αυτό έδίδασκαν έθελοντικά διδασκάλισσες, εύγενώς προσφερθεΐσαι καί έμαθαν σ’ αυτό 
άρκετές άγράμματες γράμματα. ’Αναφέρω ευγενικές δασκάλες πού έδίδαξαν: Ελένη Χρι
στόφορου, Σοφία ’Ιακώβου, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Μαραθοβουνιώτη, 
’Αναστασία Μιχαηλίδου, Άννα Χατζηαντωνίου, Αντιγόνη Γιαπάνη, Αγάπη Σολομωνίδου, 
Πολυξένη Μιχαηλίδου, Μαρία Άσπρόφτα καί Μαρία Κυριακίδου.

Τηλεγραφήματα. Άπεστείλαμε τηλεγραφήματα γιά τις ’Εθνικές μας νίκες καί δό
ξες καί συλληπητήρια γιά τές ’Εθνικές μας συμφορές στά έκάστοτε ένδεδειγμένα έπίσημο1 
πρόσωπα. Στά πρώτα μας βήματα άπηυθύναμε τηλεγραφήματα στήν Κοινωνίαν τών 
’Εθνών, ζητοϋσαι ειρήνην καί άφοπλισμόν, καθώς καί στήν Όργάνωσιν Ηνωμένων Εθνών. 
Έγράψαμε γράμματα στήν Α.Μ. τήν Βασίλισσαν τής Αγγλίας, στόν Πρόεδρο τής Αμερικής 
καί στήν Α.Μ. τήν βασίλισσάν μας Φρειδερίκην σχετικά μέ τ’ άρπαγέντα Ελληνόπουλα. 
Έπίσης σωρείαν άλλων τηλεγραφημάτων έστείλαμε όπου έπρεπε καί όταν έπρεπε καί 
όμολογώ, δτι πάντοτε έκάμναμε τό ιερόν αυτό καθήκον. Άλλά καί όταν ή Κύπρος μας, υπό 
τήν άρχηγίαν, πολιτιστικήν καί στρατιωτικήν τών μεγάλων Παιδιών της, τοϋ λαοφιλεστά- 

χου Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου καί Εθνάρχου μας Μακαρίου καί τοϋ θρυλικού στρα- 
τηγοϋ Διγενή, έζήτησε νά σπάση τά δεσμά της, καί πάλιν έκάμαμε τό καθήκον μας. 
Έστείλαμε τηλεγραφήματα, όπως μή άπαγχονίσουν τά γενναία ήρωικά παλληκάρια μας 
Καραολή, Παλληκαρίδην, Πατάτσον καί Σαμψών, στήν βασίλισσαν τής Αγγλίας καί 
Οργανισμόν Ηνωμένων ’Εθνών. Διωργανώσαμε γιά τούς κατοίκους τοϋ Μηλικουρίου 
έρανον, έδιδάξαμε Παιδικόν Θέατρον στήν Λευκωσίαν υπέρ τών οικογενειών τών παθό- 
^ων κ.λ,π.

’Επίτιμα Μέλη. Διωργανώσαμεν γιορτήν, πρός τιμήν καί ένδειξιν ευγνωμοσύνης 
Χρός τήν σεβαστήν καί άγαπητήν μας Διευθύντριαν Ελένη Γ. Χατζηπέτρου έπί τή άποχω- 
ύήσει της έκ τών Σχολείων, τά όποια υπηρέτησαν έπί 36 ολόκληρα χρόνια καί είργάσθη μέ 
ευσυνειδησίαν, αύταπάρνησιν, ζήλον άφάνταστον καί πατριωτικόν ένθουσιασμόν. Αυτή ή 
μεγάλη καί φλογερή πατριώτις ένεστάλαξε μέσα στές ψυχές μας μέ τήν όλοζώντανη διδα- 
θΧαλίαν της, τήν άγάπη στήν Ελλάδα μας. Αυτή έπρωτοστάτησε σέ γιορτές έθνικές, σέ 
εράνους καί δέν παρέλειπε ποτέ ευκαιρίαν, χωρίς νά σπείρη μέσα στές ψυχές μας τόν σπό- 
Qov τής άγάπης πρός τήν Ελλάδα μας! Υπήρξε στήν πόλιν αυτήν ή Δνίς Ελένη Γ. Χατζηπέ- 

όχι μόνον μιά άρίστη καθ’ όλα διδασκάλισσα, άλλά καί μιά πρωτοπόρος έθνική 
ε^Υάτις. Τήν γιορτήν πού διωργανώσαμεν έτίμησε πλήθος κόσμου καί αυτό ήτο άπόδειξις 
ΧΦής καί σεβασμού πρός τήν μεγάλην καί άκούραστην έργάτιδα τών Γραμμάτων καί τής 
^ατρίδος. Τήν μεγάλην αυτήν γυναίκα τής πόλεώς μας άνεκηρύξαμεν άπό τής πρώτης 
θτ,γμής τής Ιδρύσεώς τοϋ Λ.Ε.Α. έπίτιμον Πρόεδρον τοϋ Λ.Ε.Α. γιά τές πολύτιμες 
υπηρεσίες πού προσέφερε στήν πόλιν μας.

Έπίσης άνεκηρύξαμεν έπίτιμον μέλος τήν Δίδα Ελένην Χρίστου, διευθύντριαν Διδα- 
σ*αλείου Θηλέων, διά τάς έπίσης πολυτίμους υπηρεσίας της εις τήν Παιδείαν τής Κύπρου. 
Τ1Ίν άξιότιμον καί πολυσέβαστον Δέσποιναν τής Λευκωσίας κυρίαν Ευγενίαν Θεοδότου, 
Αά τές τόσον μεγάλες δωρεές της στήν Πατρίδα μας. Τήν έκλεκτήν λογίαν καί συγγραφέα 
Αθηνών, κυρίαν Άθηνάν Ταρσούλη, διά τό τόσον ώφέλιμο πρός τήν Πατρίδα συγγραφικό 

ΧιΊζ έργο καί γιά τό έξαίρετο βιβλίο πού έγραψε γιά τήν Κύπρο μας. Τήν κ. Άθηναΐδα Λανί- 
]·°υ, γιά τή μεγάλην της προσφοράν πρός τήν Παιδείαν τοϋ τόπου μας. Τήν κυρίαν 
Αντιγόνην Μεταξά γιά τά διδακτικώτατα παιδικά της θέατρα καί τά υπέροχα παιδικά της 
βφλία. Τήν κυρίαν Νάσω Παναρέτου γιά τές έπί μίαν 20ετίαν συνεχείς καί άοκνους 
θηρεσίες της πρός τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου. Καί σήμερα άνακηρύττομεν τήν 
Χ· Ναταλίαν Μιχαηλίδου-Άρβανιτάκη γιά τές πολλές καί πολύτιμες υπηρεσίες πού προσέ- 
Ψε9ε στό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου.

, Εορτή πορτοκαλιάς Καί στήν γιορτήν αυτήν πού ϊδρυσεν ό κ. Πανάρετος, ό 
ά^ούραστθς αυτός έργάτης κάθε καλού καί ώφελίμου στόν τόπο μας, συμμετέσχε τό Λύ- 
χειόν μας, μ£ χορούς ελληνικούς, πλαστικούς καί Κυπριακούς καί μέ άρματα στολισμένα.

Φιλολογικά μνημόσυνα. Εις μνήμην μεγάλων καί έκλεκτών τέκνων τής Πα- 
τ^δος έτελέσαμεν φιλολογικά μνημόσυνα: Τής Καλλιρρόης Παρρέν, ίδρυτρίας καί προέ- 

τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Αθηνών, Περσεφόνης Παπαδοπούλου, σεβαστής καί 
^πημένης μας διδασκαλίσσης καί κατόπιν διευθυντρίας διδασκαλείου Πατρών, Μιλτιάδη 
Μαλακάση, Λορέντζου Μαβίλη, Ίωάννου Μεταξά, πρωθυπουργού τής Έλλαδος μας, Ζαχα- 

Παπαντωνίου, ποιητού, Πολυξένης Λοϊζιάδος, διευθυντρίας Παρθεναγωγείου Λεμε- 
σ°ύ, Διονυσίου Σολωμοϋ, Ρήγα Φερραίου, Δροσίνη, Παλαμά, Λιπέρτη, Βασίλη Μιχαηλίδη 
?αί Αγοριού Ξενοπούλου. Τού Παλαμά, Λιπέρτη καί Βασίλη Μιχαηλίδη τελοϋμεν καθ’ 
£Χ(ΐστον έτος τήν έπέτειον τοϋ θανάτου των φιλολογικόν μνημόσυνον.

78 79Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Τά 70χρονα τοΰ Λιπέρτη. Έφ’ όσον ήτο στή ζωήν ό συμπαθέστατος βάρδος 
τών «Τζυπριώτικων τραγουδιών» Δημήτριος Λιπέρτης, ό γλυκύτατος τραγουδιστής τών 
πόθων καί καϋμών τοΰ νησιού μας, έτελέσαμεν γιορτή γιά νά τόν τιμήσουμε καί νά τοΰ δεί
ξουμε τήν μεγάλην μας έκτίμησι πρός τό έργον του· ή γιορτή ήτο μεγαλοπρεπέστατη καί ό 
γλυκός ποιητής έμεινε κατενθουσιασμένος. Τοΰ προσεφέρθη έκ μέρους τοΰ Λ.Ε.Α. κύπελλον 
άσημένιον, πού βρίσκεται, τώρα, ώς πληροφορούμεθα, στήν βιβλιοθήκην Φανερωμένης.

Γιορτές. Γιορτάζουμε τακτικώτατα τήν Χριστουγεννιάτικην γιορτή καί τούτο πρός 
τόνωσιν τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, μέ ομιλίαν καί πρόγραμμα χριστιανικού περιεχομέ
νου. Έπίσης γιορτάζουμε μ’ έπισημότητα καί λαμπρότητα τές έθνικές μας γιορτές 25ην 
Μαρτίου καί 28ην ’Οκτωβρίου καί τώρα καί τήν 1 ην ’Απριλίου, μέ άνάλογον έθνικόν πρό
γραμμα, ώς έπίσης καί τήν Εορτήν τής Μητέρας. Στές γιορτές αυτές συρρέει πλήθος κό
σμου καί γίνεται ένα άναβάπτισμα έθνικόν μέσα σέ μίαν ατμόσφαιραν γεμάτην πατριωτικό 
παλμό καί ένθουσιασμό.

’Εκθέσεις. Εις τό ΣωματεΙον μας έγιναν έκθέσεις ζωγραφικής άπό τούς Κυπρίους 
καλλιτέχνας Αένιαν Σαβεριάδου, Φώτον Χατζησωτηρίου. Άγγελον Δημητρίου, I. Κισσο- 
νέργην, καί άπό τούς έξ Ελλάδος Ελένην Βούλγαρη, Χρυσούλα Ζώγια καί Δ Όρφανίδην.

Συναυλίες. Εις τό ΣωματεΙον μας, έδόθησαν συναυλίες ύπό μεγάλης ολκής καλλι
τεχνών, Ελλάδος Σπανδωνίδου, Κρινιώς Καλομοίρη, πιάνου, Ναυσικάς Γαλανού, Νίτσας 
Άναγιάννη καί ’Ασπασίας Γάβρη, τραγουδιού καί Βύρωνος Κολάση, βιολιού.

’Εθνική δράσις.Τό πρώτον-πρώτον άρθρον τοΰ Καταστατικού μας, είναι ή 
Εθνική δράσις- Τό άρθρον αυτό, άς μάς έπιτραπή νά ποΰμεν, ότι δέν έμεινε κενή λέξις. Τό 
άρθρον αυτό οί Κυρίαρχοί μας μάς ύπεχρέωσαν, ν’ άλλάξουμε. Έκάμαμεν ό,τι μπορούσα- 
μεν έν τώ μέτρω τών δυνάμεών μας. Όταν ή λατρευτή μας Μάνα Ελλάδα, έκτυπήθη τό 
1940, σάν άληθινές Έλληνίδες, έκάμαμεν τό καθήκον μας. Άπό τής πρώτης στιγμής μετετρέ- 
ψαμε τήν μεγάλην αίθουσαν τού Α.Ε.Α. σ’ έργαστήριον πλεκτών καί έστείλαμε χιλιάδες 
μάλλινα γιά νά ζεστάνουμε τούς Έλληνας άδελφούς μας. Όλα τά Μέλη τοΰ Α.Ε.Α. καθώς 
καί όλος ό γυναικείος κόσμος τής πόλεώς μας, έπλεκεν, έπλεκε· καί γι’ αύτό έξακολουθη- 
τικώς, έστέλλαμε φανέλλες καί κάλτσες, περιλαίμια κλπ. γράφοντας καί καρφιτσώνοντας 
άπάνω ένα χαρτάκι μέ μύριες εύχές, βγαλμένες άπ’ τήν καρδιά μας τήν γνησίως Ελληνική. 
Άν δέν μπορούσαμε νάμαστε μαζί καί νά πολεμούμε καί έμεΐς δίπλα στ’ άδέλφια μας, μπο- 
ρούσαμεν όμως πλέκοντας νά ζεστάνουμε τά λεβέντικα κορμιά τους. Διωργανώσαμε συναυ
λίες ύπέρ τής Φανέλλας τοϋ Στρατιώτου καί τοΰ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μάς 
έτίμησαν μ’ εύχαριστήρια γράμματα ή τότε πριγκήπισσα Διαδόχου καί νΰν λαοφιλής Βασί- 
λισσά μας Φρειδερίκη, ό Πρωθυπουργός Κύριος Τσουδερός, καί άλλοι. ΚΓ ήταν χαρά Θεού 
καί γιορτή γιά μάς, όταν άκούαμε τές νίκες καί τούς θριάμβους τών άδελφών μας Ελλήνων 
καί είχαμε ψηλά τό μέτωπον, όταν άκούαμε άπό τόν ’Αγγλικόν Σταθμόν νά λέγουν, ότι στό 
έξής δέν θά λέμε, ότι έπολέμησαν σάν ήρωες, άλλά έπολέμησαν σάν "Ελληνες!

Έν καιρώ πολέμου, έπέρασαν άπό τήν πόλιν μας πλεΐστοι "Ελληνες άξιωματικοί καί 
άπλοι στρατιώτες. Όλους αύτούς τό Α.Ε.Α. τούς έδεξιοΰτο καί τούς έπεριποιεΐτο καί όλοι 
έμεναν κατευχαριστημένοι καί κατενθουσιασμένοι, γιατί βρίσκονταν σ’ ένα πραγματικόν 
Ελληνικόν τόπον (μάς έλεγαν τά πιό κολακευτικά λόγια). Πολλές φορές, όταν παρευρίσκο- 
ντο στά μουσικοφιλολογικά μας τέϊα καί ήκουαν τά ώραία, έπίκαιρα πατριωτικά ποιήματα 
πού άπήγγελλαν τά Μέλη τοΰ Λ.Ε.Α. συνεκινοϋντο καί έδάκρυζαν καί είδαμε καπετάνιους 
πού ίσως νά μην έδάκρυσαν ποτέ μπροστά στ’ άρματωμένα πολεμικά τών έχθρών, νά 

χλαΐνε, άκούοντας τά ποιήματα τά πατριωτικά πού έξυμνοΰσαν τήν δική τους άνδρεία καί 
^αλληκαριά!

Πολλές φορές έλάμβαναν μέρος κι’ οί ίδιοι οί "Ελληνες στρατιώτες, άπήγγελλαν ποιή
ματα καί τότε έκινδύνευε νά πέση τό οίκημα τοΰ Λ.Ε.Α. άπό τά χειροκροτήματα καί τόν 
ενθουσιασμόν. ’Αλησμόνητος θά μείνη εις τήν μνήμην μας ένας λεβέντης "Ελλην στρατιώ- 
Χτ1ζ, ναύτης, ό όποιος, όταν άπήγγειλε τήν 28ην ’Οκτωβρίου, τό άκροατήριον παραληρούσε 
χυριολεκτικώς άπό ένθουσιασμόν. Πλεΐστοι τόν ήσπάζοντο καί δέν ήξεραν μέ ποιό τρόπο 
νά τοΰ δείξουν τήν άγάπη τους. Τό Λ.Ε.Α. συνεμερίσθη πλήρως τόν πόνο τής Μάνας μας 
Έλλαδος όπως κΓ όλη ή Κύπρος. Έπινεν ή Μάνα μας άπό τό ποτήρι τοϋ πόνου, έπίναμε κι 
^εΐς έδώ κάτω. Τό Λ.Ε.Α. έκαμεν έκκλησιν μέσον τοΰ Ραδιοσταθμοϋ τοΰ Λονδίνου πρός 
θλας τάς γυναίκας όπως βοηθήσουν τήν Ελλάδα μας. Καί όταν ήλθεν ή μεγάλη στιγμή τής 
^εελευθερώσεώς της καί ήκούσαμε τό χαρμόσυνο καί άγγελικόν άγγελμα, τότε έκλάψαμεν 
άπό χαρά καί συγκίνησιν άκούοντας τές καμπάνες νά κτυπάνε χαρμόσυνα. Διωργανώσαμεν 
άμέσως γιορτήν γιά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος μας.

Πριν άφήσω τό βήμα, στρέφω εύλαβικά τήν σκέψιν μου πρός τ’ άποθανόντα Μέλη τοϋ 
ΑΕ.Α., πρός τούς άποθανόντας εύεργέτας, πρός τούς άποθανόντας διδασκάλους πρός τούς 
άποθανόντας μαθητάς τοϋ ’Ωδείου μας καί ξέχωρα πρός τόν γενναιόψυχον καί μεγαλόψυ- 
Χθν, θρυλικόν ηρώα Κυριάκον Μάτσην, μαθητήν στό Παιδικό μας Θέατρον. Καί τώρα, 
επιθυμώ νά εύχαριστήσω όλα άνεξαιρέτως τά Μέλη τοΰ Λυκείου γιά τήν ύλικήν βοήθειάν 
χών, όλα τά έκάστοτε Συμβούλια γιά τήν βοήθειαν καί συμπαράστάσίν των στό δύσκολον 
εθϊον τοΰ Λ.Ε.Α.

Μ’ άνάμεσα σ’ αύτά δέν μπορώ νά μήν άπευθύνω καί δημοσία έπαινον σέ μερικά Μέ- 
τά όποια συνετέλεσαν μέ τήν έργασίαν των περισσότερον στήν πρόοδον τοϋ Λυκείου. 

Καί πρώτα-πρώτα, έπαινώ καί εύχαριστώ τήν κ. Ναταλίαν Γ. Άρβανιτάκη, ή όποια μέ τά 
^θλλά προσόντα της καί τήν πολύτιμον συμβολήν της, έβοήθησε πολύ τήν πρόοδον τοϋ Λυ- 
χείου. Τήν Κυρίαν Νάσω Παναρέτου, πού έπί 20 έτη είργάσθη μέ άφοσίωσιν καί ζήλον, όμοϋ 
άέ μετά τής Δεσποινίδας Νίνας Δημητρίου είργάσθησαν σκληρά έν καιρώ πολέμου, διά τούς 
Πρόσφυγας "Ελληνας άδελφούς μας.

Τάς Κυρίας "Ελλην Τσολακίδου, Άρτέμιδα Δημητρίου, Διδα Νίτσαν Καραλλά, τήν κ. 
Αντιγόνην Σεργίδου, Χρυσούλαν Φιλίππου, Σοφούλαν, ’Αντιγόνην καί Τούλαν Ξενίδου, 
γρικάν Αυξεντίου, Λουκίαν Νεοφύτου, Τασούλαν Νικολαΐδου, Κίκαν Παναγιώτου, Νί- 
ναν Σιμάν, Πολυξένην Ν. ’Αντωνίου, Εύγενίαν Μιχαηλίδου, Θεανώ Σαμψών, τήν ηρωική 
^Πτέρα τοΰ ήρωος Νίκου Σαμψών, καί τήν κ. Εύτυχ. Αουτσίου γραμματέα τοϋ Λ.Ε.Α. γιά 
χήν μεγάλην καί ποικίλην προσφοράν τους στό σωματεϊον. Τήν κ. Ελένην Μάτση, πού έπί 

Χρόνια τώρα έργάζεται μέ άφοσίωσιν καί ζήλον καί κρατεί μέ παραδειγματικήν τάξιν τά 
Ριβλία τής παιδικής Εξοχής καί τοϋ Λυκείου. Τήν ’Αντιπρόεδρον κ. Μαρίτσαν Πετρίδου, 
^ρούλαν Σαββίδου, Μηλίτσαν Πόπα Κλεώπα, πού μαζί μέ τήν κ. Μάτση έργάζονται γιά

Παιδικήν Εξοχήν 12 χρόνια τώρα μέ ζήλον καί άφοσίωσιν χριστιανικήν. Τήν κ. Λούλαν 
^•Κ. Ίωάννου, Ζωήν Καρδανά, Κλειώ Άδαμίδου, Χρύσω Χατζηαθανασίου, Λούλαν Φια- 
^ά’ Λούλαν Μιχαηλίδου, Ερατώ Χατζηθεοφάνους, Πιπίτσαν Λυσάνδρου, Φώτα Λιασίδου 
ζιά τήν πρόθυμον καλωσύνην των νά έξυπηρετήσουν τό Λύκειον σέ διαφόρους τομείς. 
, άχαριστώ όλους τούς διδάξαντας άνεξαιρέτως καί τούς διδάσκοντας σήμερον Γ. 
Αρβανιτάκην, Πιπίτσαν Λυσάνδρου, Λόλαν Σερτσίου, Τασούλαν Κουλέρμου, Λούλαν Μι- 
Χαηλίόου, Ράνιαν Τσακίρη-Κούρου, Χρυσταλλένην Θεοφάνους καί Άρά Βορσγανιάν, γιά 
ΐ1ΐν Ασυνείδητον έργασίαν των.
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Στόν κ. Γ. Άρβανιτάκην, καλλιτεχνικόν διευθυντήν καί γενικά σ’ όλους τούς διδάσκο
ντας στό Ώδεΐον τό Λύκειον οφείλει πολλά, πάρα πολλά. Εύχαριστώ ίδιατέρως τήν Άρτέ- 
μιδα Γ. Δημητρίου, ήτις έγκαταλείψασα τό σπίτι καί τάς άνέσεις της μετέβη στήν Παιδικήν 
Εξοχήν καί είργάσθη μέ μεγάλην προθυμίαν. Τήν κ. Γυμνασιάρχου προβάλλω ώς παράδειγ
μα. Εύχαριστώ επίσης τάς εξελεγκτικός έπιτροπάς. Επίσης τήν κυρίαν Μυροφόραν 
Ίωάννου καί 'Αγνήν Χατζησωτηρίου, πού έβοήθησαν οίκονομικώς τό Ώδεΐον μας. Τήν Δί- 
δα Δούλαν Κυριακίδου γιά τήν εύσυνείδητην εργασίαν της επί πολλά έτη στήν Παιδικήν 
Εξοχήν. Επίσης εύχαριστώ τούς χορηγούς βραβείων στό Ώδεΐον μας, όλους πού έδωσαν 
διαλέξεις, πού έβοήθησαν παίρνοντας μέρος στές άρχαΐες τραγωδίες, κοινωνικά θέατρα, 
συναυλίες, χορούς Κυπριακούς, Κυπριακά δίστιχα, βιολιστάς, λαουτάρηδες, όλους πού 
έλαβαν μέρος στήν 80μελή χορωδίαν μας, τούς κ. Γ. Κονναρήν, μουσικόν πού έπί πολλά έτη 
είργάσθη εύσυνειδήτως, Νίκην Τζέζα, Αγνήν καί Ίόλην Σοφοκλέους, Έλλην Ίακωβίδου, 
Καλλιόπην Μαραθοβουνιώτη καί Δούλαν Κύπρου Χρυσάνθη, Μαρούλαν καί 'Αγνήν Λουϊ- 
ζίδου, Μαρίαν, Δούλαν καί Ρίτα Πιπέρη. Εύχαριστώ άκόμα τήν καλήν καί εύγενεστάτην 
έπιμελήτριαν Μαρίαν Θεοφάνους γιά τήν τάξιν καί καθαριότητα τοϋ Λυκείου, καθώς καί 
όλους πού εκτιμούν καί ύποστηρίζουν τό έργον τοϋ ΛΕ.Α.

Σάς έσκιαγράφησα όσο μπορούσα συντομώτερον τήν δράσιν τοϋ Λ.Ε.Α. στά 32 τον 
χρόνια. Ό,τι έκάμαμε, τό όφείλομε στόν Θεόν, γι’ αύτό καί θερμοτάτας καί όλοψύχουζ 
άναπέμπομεν εύχαριστίας. Μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεού καί τήν δικήν σας συμπαράστασιν κά
τι έκάμαμεν, άλλά έχομε πολλά, πάρα πολλά νά έπιτελέσουμε. Ή ζωή είναι ένας άγώναζ 
διαρκής καί τό Λ.Ε.Α. είναι ένας ζωντανός όργανισμός καί θέλει δουλειά. Γι’ αύτό κάμνώ 
έκκλησι πρός όλους κι’ όλες άγαπητοί Συμπολίτες, όπως ένδιαφερθήτε καί άγαπήσετε 
άκόμη περισσότερον τό Λ.Ε.Α. Βοηθήστε το, γενήτε, οί δυνάμενοι, συμπαραστάτες του, 
γιατί τό Λύκειον είναι ένα σχολεΐον, σχολεΐον γιά μεγάλους καί μικρούς. Μέσα σ’ αύτό καλ
λιεργούνται καί εκλεπτύνονται ψυχές, μέσα σ’ αύτό μανθάνουν ν’ άγαπούν τόν Χριστόν καί 
τήν 'Ελλάδα μας, καί ό,τι 'Ελληνικό. Προσπαθοϋμεν νά έμπνεύσωμεν σ’ όλους τήν 
ύπερηφάνειαν, ότι είναι "Ελληνες καί ότι «τό όνομα τής 'Ελλάδος πρέπει νά τό έχουν πά

ντοτε μέσα στόν νοϋ καί στήν καρδιά 
τους, σάν τό εύγενέστερο πράγμα πού μάζ 
παρέχει ή ζωή» γιατί στήν 'Ελλάδα μαζ 
έγεννήθησαν οί υψηλότερες σκέψεις, 01 
βαθύτεροι στοχασμοί καί τά εύγενέστερα 
καί λεπτότερα αισθήματα. Καί τελειώνο
ντας εύχομαι, όπως τό Λύκειον μέ 
βοήθειαν τού Θεού καί τήν δική σας ου- 
μπαράστασιν προοδεύη καί έχη διαρκΰ 
άνοδον έπ’ άγαθώ τής πόλεως 
Εύαγόρα καί νά φαίνεται άντάξιον τών 
προσδοκιών έκείνων πού τό άγάπησαν 
καί τό έστήριξαν στήν ζωήν. Είθε.

«Τά 30χρόνια τοϋΛυκείου Έλληνίδων 
Άμμοχώοτου», Κύπρος 1962

Ή Μαρία μέ τόνπατέρα της Άνδρέα

Γ’
Επιστολές της Μαρίας Π. Ιωάννου

Έν Άμμοχώστω τή 15η Ίανουαρίου 1939

Άξιότιμον Κον
Ν· Κρανιδιώτην
Διευθυντήν Γυμνασίου
Κυρήνειαν

Αγαπητέ κ. Ν. Κρανιδιώτη,
Πήρα τό άπό 9 τρέχοντος γράμμα σας καί σάς εύχαριστώ θερμότατα γιά τήν τιμή πού 

Πού κάμνετε προσκαλώντάς με νά δώσω μιά διάλεξι στήν πόλι σας.
Καίτοι, ώς καί προφορικώς σάς είπα έξακολουθώ νά νομίζω, ότι δέν κατέχω τόσα 

Πνευματικά εφόδια γιά τέτοιου είδους ζητήματα, καί ιδίως, όταν πρόκειται ν’ άνέλθω τό 
πού έτίμησαν κορυφαί τής διανοήσεως, όπως Σείς, Χρίστη καί Ξιούτας, εντούτοις γιά 

νά σάς εύχαριστήσω άποδέχομαι τήν πρόσκληση καί θά κατέλθω στήν πόλι σας τήν 
ό9ΐσθεΐσαν ήμέραν ελπίζω δέ ότι μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεού θά μπορέσω νά προσφέρω καί 
Μ κάτι, έν τώ μέτρω τών δυνάμεών μου, στόν υψηλόν καί άνθρωπιστικό σκοπό πού 
^διώκετε.

Μέ εξαιρετικήν έκτίμησι
Μαρία Π. Ίωάννου 

ΆΓ.: Τό θέμα μου: «Ή μητέρα φύλαξ άγγελος τοϋ παιδιού»

Φιλόπτωχος Σύλλογος
«Ο.Ε.Ε.»
ΙΔΡΥ0ΕΙ2 ΤΩι 1905
Αμμόχωστος - Κύπρος

Βαρώσια8.2.1938

Εθος τήν άξιότιμον 
Επιτροπείαν Φιλοπτ. Συλλόγου 

’Ενταύθα

Αξιότιμοι Κυρίαι,

, Χθές συνήντησα στό δρόμο ένα μικρό κοριτσάκι ξεκάλτσωτο καί μέ παντούφλες τόσο 
ωμένες πού μόλις καί μετά βίας συγκροτούσαν τά φτωχά ποδαράκια του πού ήταν κατά- 

Ε^υθα βαζανιασμένα άπό τό κρύο· τό ρώτησα καί μοϋπε, τρέμοντας ότι είναι μαθήτρια τής 
τάξεως τού Α’ Παρθεναγωγείου, λέγεται δέ, άν δέν μέ άπατά ή μνήμη μου Ελένη 

ντωνίου καί κατοικεί στήν ’Αμμόχωστο. Συνιστώ νά βοηθηθή γενναία, γιατί έξ όσων 
αταλαβα είναι πολύ φτωχό, πρωτίστως όμως νά τοϋ άγορασθώσι παπούτσια καί κάλτσες 
α μή πατά χαμαί μ’ αύτήν τήν παγωνιά.

Μ’ άγάπη
Μαρία Π. Ίωάννου
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Υ.Γ.: Επωφελούμαι τής ευκαιρίας αυτής νά είσηγηθώ, όπως αί άξ. Διευθύνσεις τών σχο
λείων άναλάβωσι να φέρωσιν εις γνώσιν τής Έπιτρ. του Φιλοπτώχου Συλλόγου, 
οσάκις βλέπωσι παιδιά σέ τέτοια χάλια, ήτοι ξυπόλυτα καί ημίγυμνα. Επίσης παρα
καλώ νά μοϋ έπιτραπή, νά είσηγηθώ, όπως βοηθοϋνται τά πολύ φτωχά παιδιά εις τό 
ζήτημα τής γραφικής ύλης. Είμαι σέ θέσιν νά ξέρω τές τραγωδίες πού έκτυλίσσονται 
στά φτωχόσπιτα όσον άφορά τό ζήτημα τών βιβλίων καί τής γραφικής ύλης. Πόσα 
παιδιά κλαίουν καί καταστενοχωροϋν τούς γονείς τους γιατί χρειάζονται βιβλία, 
κόλλες, τετράδια; Έγνώρισα γονείς πού άπέσυραν τά παιδιά τους άπό τό σχολεΐον, 
γιατί δέν ήθελαν νά στενοχωροϋνται καθημερινώς άπ’ αυτά μέ τές συχνές των 
άπαιτήσεις πότε τοϋ βιβλίου πότε τοϋ τετραδίου κ.λ.π. Λοιπόν φρονώ, πώς ό Φιλό
πτωχος Σύλλογος θά κάμη θεάρεστον έργον άν προμηθεύη στά πολύ φτωχά παιδιά 
όλα τά είδη τής γραφής.

Μ’ εκτίμησι 
Μαρία Π. Ίωάννου 

Έν Άμμοχώστω τή 24 Μαΐου 1942

★ ★ ★

Αμμόχωστος, 24.12.1943

Άξ. Κον
Λουκήν Σαββίδην
Αρχηγόν τοϋ Προσκοπικού Σώματος

Έν Άμμοχώστω

Αγαπητέ Κύριε,
Έκτιμώντες τόν θεσμόν τοϋ Προσκοπισμού, πού χαλυβδώνει σώματα καί ψυχές καί 

δημιουργεί υγιείς καί ήθικούς χαρακτήρας σάς άποστέλλομεν τό ποσόν τών τριών λιρών 
£3.0 διά τάς άνάγκας τοϋ προσκοπικού σας Σώματος.

Μέ τήν έλπίδα, ότι τά ύπό τήν άρχηγίαν σας παιδιά τού προσκοπικού Σώματος θά 
εκπληρώσουν καθ’ όλοκληρίαν τόν προορισμόν των ώς άνθρωποι καί ώς "Ελληνες καί μέ 
τήν ευχήν, όπως σύντομα έορτάσωμεν τήν τελικήν συμμαχικήν νίκην, τήν άπελευθέρωσιν 
τής Ελλάδος μας καί τήν Πανελλήνιον Ένωσιν

Διατελούμεμ’ έκτίμησιν
Μαρία καί Παναγιώτης Π. Ίωάννου

Άξ. Κον
Θεόδ. Καλλίνικον
Ιεροψάλτην Καθεδρικού Ναού Κύπρου
Λευκωσίαν

Αγαπητέ κ. Θ. Καλλίνικε,
Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά σάς ευχαριστήσω καί γραπτώς γιά τήν ευγενικήν συμε- 

τοχήν σας στήν «Κυπριακή Γιορτή» ποΰδωσε τό Σωματεϊον μας τήν 21ην Μαΐου υπέρ τών 
άδελφών μας Ελλήνων.

Ό κόσμος όλος είναι κατενθουσιασμένος άπό τήν Γιορτή μας καί ιδία καταμαγεμένος 
καί καταγοητευμένος μέ τήν γλυκυτάτην καί ύπέροχη φωνή σας πού σκόρπισε σ’ όλους μας 
θείαν έκστασι καί ρίγη καλλιτεχνικής συγκινήσεως. Είθε σύντομα ν’ άξιωθοϋμε νά σάς 
άκούσωμε καί πάλιν.

Σάς ευχαριστώ καί πάλιν θερμότατα καί

Διατελώ μέ πολλήν έκτίμησιν 
ή Πρόεδρος

Μαρία Π. Ίωάννου

Υ. Γ. Πολύ θά υποχρεωθώ, άν μοϋ άποστείλετε άπόδειξιν τών εξόδων σας γιά νά σάς τ’ 
άποστείλω.

Ή ιδία.

Έν Άμμοχώστω τή 12 Απριλίου 1946

Άξιότιμον Κον
Κυριάκον Μάτσην
Ενταύθα

Αγαπητέ κ. Κ. Μάτση,
Τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου, σάς ευχαριστεί δΓ εμού θερμότατα γιά τήν 

εύγενή συμμετοχήν σας στήν Κυπριακή Γιορτή, (άναπαράσταση Κυπριακού γάμου) πού 
διοργάνωσε τήν 7ην Απριλίου στήν Λάρνακα. Τό φυσικώτατο παίξιμό σας θά μένη 
άξέχαστο τόσο σ’ έμάς, όσο καί στούς Λαρνακεΐς πού είχαν τό ευτύχημα νά παρακολουθή
σουν τήν «Γιορτή». Καί πάλιν σάς ευχαριστώ.

Μένω μέ έκτίμησιν 
ή πρόεδρος 

Μαρία Π. Ίωάννου

Αμμόχωστος, 13.1.1954

Πρός τήν κόρην μου
Καν Δούλα Κύπρου Χρυσάνθη
’Ιατρού
Λευκωσία

Κόρη μου,

Γεμάτη βαθειά συζήτησι γιά τήν αίσίαν άπελευθέρωσί σου ευχαριστώ καί δοξολογώ τόν 
Ύψιστον πού σ’ έβοήθησεν άς είναι ευλογημένο τ’ Όνομά Του!
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Από σήμερα Λουλλοΰ μου, έχεις τό μεγάλο καί ασύγκριτο ευτύχημα νά φέρης τόν άγιο 
καί ιερό τίτλο τής Μητέρας. Μητέρα! θείο καί γλυκό όνομα! Πόσα καρδιοκτύπια, πόσοι 
παλμοί, πόσα όνειρα! Άλλά καί πόσο μεγάλη καί υψηλή άποστολή! Μητέρα! ολόκληροι κό
σμοι στοργής, άφοσιώσεως, αυτοθυσίας καί θείας αγάπης καί καλωσύνης! Τώρα θά κατα- 
λάβης, ότι καμμιά ευτυχία οσοδήποτε μεγάλη κι άν είναι δέν μπορεί νά συγκριθή μ’ ένα χα
μόγελο τοΰ παιδιού σου.

Θά καταλάβης άπό σήμερα, πιό πολύ, τήν άγάπη πού νοιώθει μιά μάνα γιά τό παιδί 
της. 'Ολόκληροι ουρανοί θ’ άποκαλυφθοΰν μπροστά σου καί φτερουγίσματα άγγέλων θά σέ 
χαϊδέψουν καί θ’ άκτινοβολήσης άπό θεία χαρά καί εύτυχία σάν τό παιδάκι σου θά σου χα
ρίση τό πρώτο του χαμόγελο, σάν θά σοΰ ψελλίση τά πρώτα του λογάκια κι’ ιδίως σάν θά σέ 
φωνάξη μέ τό πιό γλυκό καί πιό εύηχο όνομα πού ύπάρχει στόν κόσμο «ΜΑΝΑ».

Έγώ δέν ηύτύχησα, άπό κάποια κακή μοίρα, νά φέρω στόν κόσμο παιδί, μά ένοιωσα 
γιά σένα παιδί μου, τό ίδιο συναίσθημα πού νοιώθει μιά φυσική μάνα γιά τό παιδί της καί 
έγέμισα τήν ψυχή μου, (εξ αιτίας σου) χάρις σέ σένα λατρευτό μου παιδί, μέ τά ώραιότερα 
καί άνώτερα μητρικά συναισθήματα καί έκαμα καί θυσίες άφάνταστες γιά νά σε κάμω μέ τό 
παράδειγμά μου καί μέ τήν άσπιλη καί άγνήν διαγωγήν καί ηθική μου, μιά γυναίκα πρώτης 
τάξεως, γιά τήν όποιαν τώρα νά σεμνύνωμαι κι’ έγώ κι' ό άριστος άπό πάσης άπόψεως σύ
ζυγός σου.

Δέν είναι άνάγκη νά σοΰ πώ, πώς πρέπει ν’ άφοσιωθής άπό σήμερα έξ όλοκλήρου στό 
παιδί σου καί νά τό διδάξης τήν τάξιν καί τήν άρμονίαν, τήν καθαριότητα καί όλες τές 
καλές συνήθειες πού άρχίζουν άμέσως μέ τήν γέννησιν τοΰ παιδοΰ καί δέν άναβάλλονται 
ποτέ γιά τήν αύριον.

Σκέψου, πώς μαζί μέ τό μητρικό σου γάλα πού θά τοΰ δίνης, θά τοΰ δίνης μαζί καί 
ολόκληρη τήν ψυχή καί τό μυαλό σου.

Τελειώνοντας, εύχομαι στόν Θεόν μ’ όλη μου τήν ψυχή νά σοΰ ζήση καί ν’ άξιωθής νά 
τό δής μιά μέρα, όπως ονειρεύεσαι.

Σέ φιλώ
Ή νοννά σου

Μαρία Π. Ίωάννου

’Αμμόχωστος, 24 ’Ιουνίου 1955

Άξ. Κον
Φρίξον Βράχαν
Φιλόλογον Καθηγητήν
Ελληνικού Γυμνασίου Κερήνειας

’Αγαπητέ Κύριε Φρ. Βράχα,
Πρό πολλοϋ ήθελα νά σάς γράψω καί νά σάς ευχαριστήσω γιά τά ώραϊα καί συγκινη

τικά λόγια πού είχετε τήν εύγενή καλωσύνην νά γράψετε στό «ΕΘΝΟΣ» τής 8ης Μαΐου 1955 
γιά τόν λατρευτό καί άξέχαστό μου άγγελον, τόν Παναγιώτη μου, καθώς καί γιά μένα, μά 
δυστυχώς πάντα άνέβαλλα καί άργησα τόσο πολύ καί πολύ στενοχωροΰμαι γι’ αυτό.

Λόγια προερχόμενα άπό ένα τόσο μεγάλον άνθρωπον τής δικής σας ολκής, πραγμα- 
τικώς πολύ μέ συγκινοϋν καί μού δίνουν δύναμιν καί θάρρος νά έξακολουθήσω τό ώραίον, 

υψηλόν καί άνθρωπιστικόν έργον τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου, πού μέ τόσον 
ώραΐα όνειρα, πίστιν καί ένθουσιασμόν, ίδρυσα πρό 25 έτών έχοντας δίπλα μου τόν Πανα
γιώτη μου πού διαρκώς μ' ένίσχυε καί μ’ έμψύχωνε μέ όλα τά μέσα πού μπορούσε καί ιδίως 
μέ τήν ώραία καί μεγάλη ψυχή του καί τόν πλούσιον συναισθηματικό του κόσμον.

’Αγάπησα τόσο πολύ τήν ιδέα τοΰ Λ.Ε.Α. γιατί γιά μένα είναι ΕΛΛΑΔΑ καί καθημε
ρινώς σάν μιά ταπεινή καί ευλαβική Ιερουργός, ιερουργώ γύρω άπό τόν βωμό Της, 25 τώρα 
χρόνια, πάντως έν τώ μέτρω τών δυνάμεών μου, καταθέτοντας, ό,τι ώραίον καί καλλίτερον 
έχει ό έαυτός μου ώστε, ούτε αύτή ή φρικτή συμφορά μου, ή άπώλεια τού πολυαγαπημένου 
μου Παναγιώτη, στάθηκεν ικανή νά μέ άπομακρύνη. Τραβώ τόν ώραίον δρόμο έστω καί μέ 
σπασμένα τά φτερά.

Δουλεύοντας καί μιλώντας γιά τήν ΕΑΛΑΔΑ μας βρήκα κάποια παρηγοριά. Ή δου
λειά, μού άπάλυνε τόν πόνο μου. Άς είναι σάς ευχαριστώ καί πάλιν θερμότατα· σάς είμαι 
πολύ υποχρεωμένη γιά τήν άγαθή μνήμη πού φυλάττετε γιά τόν Παναγιώτη μου.

Επίσης ήθελα νά σάς ευχαριστήσω καί γιά τά καλά λόγια καί τήν πλήρη κατανόησί 
σας πρός τό ύπέροχον έργο τής πολύτιμης καί πιό ξεχωριστής μου φίλης κυρίας ’Αντιγόνης 
Μεταξά· τής τώγραψα άπό τότε, λέγοντάς της πώς ένας έξαιρετικός έπιστήμων, φιλόλογος 
στό Γυμνάσιόν Κερήνειας κι’ ένας αγνός καί υπέροχος πατριώτης, ό κ. Φρίξος Βράχας, 
έγραψεν ύμνους γι’ αυτήν. Δυστυχώς, είμαι πάντα πνιγμένη άπό δουλειά στό Λ.Ε.Α. καί σέ 
πολλές άλλες υποθέσεις καί πνιγμένη στόν πόνο πού πάντα άναβάλλω.

Είναι μ’ έξαιρετικήν μου συγκίνησιν καί εύχαρίστησιν πού είδα, ότι τό Ύπουργείον 
Παιδείας τής ΕΛΛΑΔΟΣ μας, σάς έδωσεν υποτροφίαν. Συγχαίρω τόσον τό Ύπουργείον γιά 
τήν έκλογήν του, όσον καί Σάς πού θά σάς δοθή ή ευκαιρία νά έντρυφήσετε στά θεία άδυτα 
άνωτέρας Επιστήμης. Ό Θεός νά σάς έχη καλά. Σάς ονειρεύομαι καθηγητήν τοΰ Εθνικού 
μας Πανεπιστημίου. Δέν μπορώ ν’ άποκρύψω τήν λύπη μου πού μέ τήν φυγή σας θά στερηθή 
τό Γυμνάσιόν Κερήνειας τών πολυτιμοτάτων υπηρεσιών σας καθώς καί ή Κύπρος όλη. 
Εθναπόστολοι σάν καί Σάς μέ τόσο φλογερή καί ένθουσιώδη ψυχή καί μέ τόσο δυνατό 
άγκάλιασμα τής ιδέας τής ΕΑΛΑΛΟΣ μας δέν βρίσκονται δυστυχώς πολλοί. Παρακαλώ, 
διαβιβάστε τούς χαιρετισμούς μου στήν καθ' όλα άνταξίαν σύζυγό σας. Μιά μόνο φορά τήν 
είδα καί έσχημάτισα άριστες έντυπώσεις, ιδίως μου έμεινεν άξέχαστη ή γλυκειά καί 
άρμονική φωνή της καί ή άηδονίσια ομιλία της. Νά σάς ζήση.

Μ’ έξαιρετικήν έκτίμησι
Μαρία Π. Ίωάννου

Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου
Άμμοχώστω τή 16 Δεκεμβρίου 1951

Πρός τήν άξιότιμον καί ήρωοτόκον
Καν Θέκλαν Γεωργιάδη
Λεμεσόν

Αξιότιμη καί άγαπητή Κυρία Θέκλα Γεωργιάδη,

Δέν είχα τήν τιμήν νά σέ γνωρίσω προσωπικά μά τί σημασίαν έχει ή προσωπική γνωρι
μία μπροστά σέ μιά τέτοια Γυναίκα γιά τήν όποια ύπερηφανεύεται σύμπασα ή Κύπρος καί ή 
Ελλάδα!
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Είδα στήν εφημερίδα, πώς σήμερα επιστρέφεις στήν Κύπρο μας, φέρνοντας μαζί σου 
τήν τέφραν ένός έκ τών ήρώων τής ήρωϊκής οικογένειας σου, τοΰ παιδιού σου Ροδίωνος, 
γιά νά τήν έναποθέσης στή γενέθλια γή. Άν οί συνθήκες τής ζωής μου ήσαν διαφορετικές 
θαρχόμουν στήν πόλη τοΰ Άνδρέα Θεμιστοκλέους, τοΰ Σώζου καί τής Πολυξένης Λοϊζιά- 
δος, για νά υποδεχθώ καί νά κλίνω ευλαβικά τό γόνυ μπροστά στήν σποδόν τοΰ δοξασμένου 
καί απέθαντου παιδιού σου καί γιά νά δώ τήν πολυπονεμένη μορφή σου, πού ό πόνος ό 
ανείπωτος γιά τόν χαμό τών 3 παιδιών σου καί τοΰ συζύγου σου αγίασε καί έξαΰλωσε καί 
γιά νά σου σφίξω ακόμα θερμά τό χέρι, τό δικό σου τό χέρι, τό άγιασμένο τής πειό πατριω
τικής μάνας τής Κύπρου μας. Παρακαλώ, νά πιστέψης, πώς άν σωματικά δέν μπόρεσα νά 
εΐμαι έκεϊ νοερά όμως παρευρισκόμουν καί έστρωσα μέ δάκρυα έθνικής περηφάνειας καί μέ 
δάφνες όλόχλωρες καί βαθυπράσινες τόν δρόμο, όθε διάβηκες Έσύ καί τό Παιδί Σου! Ναι, 
Σύ, πού θρονιάστηκες βασίλισσα τρανή τού πατριωτισμού μέσ’ στές άγνές ψυχές τής Κύ
πρου μας, ώ μεγάλη καί ήρωοτόκος Μάνα Θέκλα Γεωργιάδη, άντάξια τών Σουλιώτισσων, 
τών Σπαρτιάτισσων καί τών γυναικών τής Πίνδους. Σέ καμαρώνω άπό μακρυά καί βλέπω 
μέ τά μάτια τής ψυχής μου τό άχτιδωτό στεφάνι τής δόξας πού περιβάλλει τήν ευγενική σου 
μορφή.

Άναμφιβόλως ή άνθρώπινη άδυναμία, σοΰ ύπαγορεύει δάκρυα, ό πόνος σοΰ σπαράζει 
τήν ψυχή καί πικρότατον παράπονον θά σοΰ έκφεύγη άπό τά χείλη, γιατί έχασες δ,τι πολύτι
μον είχες σ’ αυτό τόν κόσμο, σύντροφο, μοναχοκόρη, δύο γυιούς καί άπέμεινες μόνη, 
όλομόναχη, σάν καλαμιά στόν κάμπο, σάν άλλη τραγική Νιόβη.

Μά όχι, πρός Θεού, μή κλαίης, μή χύνης δάκρυα, γιατί τ’ άγαπημένα σου πλάσματα δέν 
θέλουν δάκρυα καί μοιρολόγια, τά δάκρυα καί τά μοιρολόγια είναι γιά τούς κοινούς θνη
τούς κι’ οί δικοί σου δέν είναι κοινοί θνητοί, είναι ήρωες μεγάλοι, γιατί έδωσαν τήν ώραία 
τους ζωή, τά ώραία τους νειάτα στό βωμό τής Θεάς Ελευθερίας, τής Ελευθερίας τής 
Ελλάδος μας καί τοΰ κόσμου όλου.

Μή πονής καί μή παραπονεϊσαι, δέν έχασες τά ήρωϊκά παιδιά σου, τά ζήτησεν ή Μάνα 
ή μεγάλη, ή Ελλάδα μας, καί τά κρατά φιλόστοργα στήν άγκαλιά της καί τά κρατά άθάνατα 
καί αιώνια, γιατί ή ίδια είναι άθάνατη καί αιώνια καί άθάνατα καί αιώνια είναι τά ιδανικά 
γιά τά όποια Σύ, ώ ήρωϊκή καί ήρωοτόκος Μητέρα, τά έγαλούχισες, τά ένέπνευσες καί 
τάδωσες στήν Μάννα μας Ελλάδα!

Άς είναι ή μνήμη τους αίωνία καί ή δική σου δόξα όλάνθιστη καί άγέραστη.

Σοϋ σφίγγω θερμά τό χέρι καί σκύβω καί τό φιλώ.Μ’ έξαιρετικήν έκτίμησιν καί θαυμα
σμό.

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ 
Πρόεδρος Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου

Αμμόχωστος 20.2.1956
Άξιότιμον Οικογένειαν 
Ζαχ. Γιάλλουρουκαι 
Λευτέρη Γιάλλουρου

Λονδ'ινον

Αγαπητοί μου,
Μέ βαθύτατον πόνον ψυχής καί έξαιρετικήν συγκίνησιν παίρνω τήν πένναν νά σάς 

γράψω καί νά σάς πώ, πώς συμμετέχω στό βαθύτατον πένθος σας καί συμμερίζομαι τόν 
άπύθμενο πόνο σας γιά τόν χαμό τοΰ λατρευτού σας άγγέλου, υίοΰ καί άδελφοΰ Πετράκη. 
Δέν μπορώ όμως νά σάς άποκρύψω καί τήν ύπερηφάνειάν μου γιά τό ήρωϊκό καί ένδοξο 
παιδί σας, πού καίτοι τό χάσαμεν έντούτοις ζή μέσα σ’ όλων τις ψυχές καί θά ζή αιωνίως 
έφ’ όσον θά υπάρχουν άπάνω στή γή μας άνθρωποι πού θ’ άγαπούν καί θά λατρεύουν τό 
ιδανικό τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Στά μαθητικά έδώλια τοΰ Γυμνασίου Άμμοχώστου, όπου ό Πε- 
τράκης σας έλάξευε νοΰ καί καρδιά καί ήταν ό καλύτερος καί συνετώτερος μαθητής καί τό 
καμάρι τού Γυμνασίου μας κατά κοινήν όμολογίαν καί τήν έκφρασιν τοΰ Γυμνασιάρχου, 
διαρκώς έβλεπε μπροστά του τό όραμα τής Ελευθερίας τής υποδούλου πατρίδος του Κύ
πρου, δέν μπορούσε νά ήσυχάση· έκλεισε μέσα του τήν ΕΛΛΑΔΑ κι ένοιωθε νά λαχταρίζη 
μέσα του κάθε είδος μεγαλείου καί ή Δόξα πού έκλέγει πάντα τούς έκλεκτούς καί προνο
μιούχους σημάδεψε καί πήρε τόν σάν Απόλλωνα, ώραίον Πετράκην σας, τόν τύλιξε στά 
φτερά της καί τόν έφερε σ’ άλλους κόσμους πιό ώραίους καί πιό ιδανικούς καί στόλισε τό 
άέτωμά του ναού της μέ τήν εύγενικώτατη μορφή τού Πετράκη σας γιά τήν αιωνιότητα.

Παρηγορηθήτε λοιπόν, καλοί καί άγαπητοί μου φίλοι, γιατί τό όνομα τού παιδιού σας 
έγινε σύμβολο καί θά ζήση στούς αιώνας, όπως όλα τά ονόματα τών ήρώων. Μή κλαίτε, μή 
χύνετε δάκρυα, τά κλάματα καί τά δάκρυα είναι γιά τούς κοινούς θνητούς καί όχι γιά τούς 
ήρωας, όπως είναι τό παιδί σας, ό άδελφός σας Πετράκης!

Είθε, ό Θεός, ο μόνος δυνάμενος, νά χύση βάλσαμον παρηγοριάς στές πολύ πονεμένες 
καί πολυπικραμένες ψυχές σας.

Μ’ εξαιρετικήν εκτίμησι καί αγάπη 
Μαρία Π. Ίωάννου

Αμμόχωστος 30.12.1957

Άξιότιμον Εφορείαν
Ελληνικού Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχοΰς
Πόλιν Χρυσοχοΰς

Άγαπητοί Κύριοι,
Ύπείκοντας στήν προφορική καί γραπτή σας έκκλησι καί έχοντας ύπ’ όψει μου, ότι τά 

χρήματα πού δίδονται γιά τήν Παιδείαν καί μάλιστα ένός σκλαβωμένου τόπου, είναι τά 
άγιώτερα καί ίερώτερα χρήματα, σάς αποστέλλω μ’, έξαιρετικήν εύχαρίστησιν γιά τήν 
άποπεράτωσιν τοΰ Γυμνασιακού σας κτιρίου έπιταγήν έπί Τραπέζης Κύπρου τό ποσόν τών 

πεντήκοντα λιρών £50,000.
Λυπούμαι πολύ πού γιά λόγους άνεξαρτήτους τής θελήσεώς μου άργησα νά σάς γράψω 

καίτοι τό είχα πάντα στόν νοΰ μου. Σάς εύχομαι εύτυχισμένον τόν καινούριο χρόνο 1958 
καί είθε σ’ αυτό νά γιορτάσουμε τήν άπελευθέρωσιν τής πολυβασανισμένης Κύπρου μας.

Μ’ έκτίμησιν
Μαρία Π. Ίωάννου
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’Αμμόχωστος 7.12.1967
Άξιότιμον Κύριον 
Μελήν Νικολαΐδην

’Αθήνας

’Αγαπητέ Κύριε Μ. Νικολαΐδη,
Καίτοι δέν συνήλθα άκόμα άπό τήν μεγάλην συμφοράν πού μ’ έπληξε, μέ τόν θάνατον 

τοΰ αγαπημένου μου αδελφού Μανώλη Α. Μανωηλίδη, έντούτοις παίρνω τήν πένναν νά 
σάς γράψω καί νά σάς συγχαρώ γιά τό έξαίσιον βιβλίον πού μάς χαρίσατε πάλιν μέσα άπό 
τήν μεγάλην καί ώραίαν ψυχήν σας, μέσα άπό τόν πλούσιον καί εύαίσθητον ψυχικόν σας κό
σμον καί άκόμα μέσα άπό τή βαθειά καί άληθινή σας χριστιανική πίστι.

Τό βιβλίον σας «ΣΥΝΕΣΙΟΣ» είναι άπό τά ώραιότερα καί διδακτικώτερα βιβλία πού 
έχω διαβάσει· μέσα στές πρώτες φρικτές μέρες τής συμφοράς μου, τό υπέροχο βιβλίο σας 
ΣΥΝΕΣΙΟΣ, μέ τά άνώτερα, ευγενικά καί άνθρωπιστικά αισθήματα τών ήρώων του, τής 
Ευδοκίας καί Συνεσίου, μου τράβηξαν τήν προσοχή, στοργήν κι ένδιαφέρον καί δέν τό 
έγκατέλειψα, παρά άφοϋ τό τελείωσα.

Δημιουργήσατε μιά τέλειαν «Ευδοκίαν» μιά τέλειαν γυναίκα χριστιανήν Έλληνίδα 
καί ένα τέλειον άπό πάσης άπόψεως Συνέσιον, προικισμένους μέ άγάπην πρός τά ιδανικά 
τής θρησκείας, τής Πατρίδος καί τής ’Ανθρωπιάς. Δυό τύπους πού πρέπει νάχουμεν ώς 
ίνδαλμα οί σημερινοί άνθρωποι, άν θέλουμε νά προοδεύσουμε καί νά ώφελήσουμε Πατρί
δαν καί συνανθρώπους μας. Εισηγούμαι ολόψυχα, ότι τό βιβλίον σας πρέπει νά δωρηθή 
άπό τό κράτος σ’ όλα τά Γυμνάσια Ελλάδας καί Κύπρου τουλάχιστον στις δυό άνώτερες 
τάξεις Ε' καί Στ'. Τά παιδιά μας, θά είχαν πολλά νά κερδίσουν μέ τόν έπαγωγικώτερον καί 
διδακτικώτερον τρόπον.

Σάς ευχαριστώ θερμότατα γιά τήν μεγάλην χαράν καί άκραν ίκανοποίησιν πού μού χα
ρίσατε μέ τά άνώτερα ιδανικά καί άνθρωπιάν τών ήρώων σας καί πού μ’ αυτά μου 
άπαλύνατε τόν μεγάλον πόνο μου γιά τόν χαμόν τού άγαπημένου καί μονάκριβού μου 
άδελφοΰ Μανώλη Α. Μανωηλίδη, θανόντος έν ’Αλεξάνδρειά. Συγκινημένη καί μέ δακρυσμέ- 
να μάτια φιλώ τό χέρι πούγραψε τόν «Συνέσιον» καί εύχομαι ό συγγραφεύς του, γιά τόν 
όποιον, ώς Κυπρία ύπερηφανεύομαι, νά ζήση χρόνια πολλά καί καλά καί νά μάς χαρίση 
καί άλλα πολλά παρόμοια βιβλία.

Μ’ εξαιρετικήν έκτίμησιν 
Μαρία Π. Ίωάννου

★ ★ ★

’Αγαπητέ Κύριε Μ. Νικολαΐδη,
Θέλοντας νά σάς άποδείξω πόσον έξετίμησα το βιβλίον σας Συνέσιος, σάς παρακαλώ, 

όπως μοΰ στείλετε δέκα βιβλία, τά όποια θά χαρίσω γιά νά σκορπίσουν καί σ’ άλλους τό 
θειον φώς πού υπάρχει μέσα σ’ αύτά, γιατί άσφαλώς, γράφοντάς το, είχατε θείαν έμπνευσιν.

Μοΰ στέλλετε, παρακαλώ καί τόν λογαριασμόν, τόν όποιον θά πληρώσω στόν 
άξιότιμον Κύριον υιόν σας στήν Λεμεσόν.

Θερμοτάτους χαιρετισμούς στήν άγ. Κυρίαν σας καί σ’ όλους τούς άγ. μου δικούς σας.

Μ’ εξαιρετικήν έκτίμησιν
Μαρία Π. Ίωάννου

’Αμμόχωστος 27.3.1958

’Ελλόγιμον Κύριον
Κλεάνθην Γεωργιάδην
Πρόεδρον Γ. Σ. Πράξανδρος

Κυρήνειαν.

’Αγαπητέ Κύριε,
Έλαβον τήν επιστολήν σας καθώς καί τήν έκκλησίν σας δΓ ένίσχυσιν τού ταμείου 

πρός συμπλήρωσιν τοϋ Δημητριάδειου Σταδίου τής Κυρηνείας «Πράξανδρος» καί έκτι- 
μώντας τούς σκοπούς υπέρ τών όποιων έργάζεσθε, σάς άποστέλλω τό ποσόν τών έκατόν 
λιρών είς επιταγήν Τραπέζης Κύπρου.

Εύχομαι όλοψύχως, όπως ή έν τώ σταδίω τούτω άθλουμένη νεότης έμφορεΐται πάντοτε 
ύπό τών υψηλών καί ευγενικών έκείνων ιδεωδών τά όποια διέκριναν τήν λεπτήν, εύγενή καί 
νοήμονα Φυλή μας καί τής έχάρισαν τήν αιωνιότητα καί τήν άθανασίαν.

Χαιρετώντας τόσο Σάς, τόν έμπνευσμένον καί φωτισμένο καθοδηγητήν, όσο καί τούς 
συναδέλφους σας καί τήν ύφ’ Υμάς μαθητικήν νεότητα, εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχίαν 
είς τούς Ιερούς σας σκοπούς καί είθε σύντομα νά έορτάσωμεν ύπό γαλάζιους Ουρανούς.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Μαρία Π. Ίωάννου

Υ.Γ.: Μέ συγχωρεΐτε πού γιά λόγους άνεξαρτήτους τής θελήσεώς μου άργησα νά σάς 
άπαντήσω. Παρακαλώ, στήν έρίτιμον καί άγαπητήν Κυρίαν Γεωργιάδου τούς πειό 
θερμούς μου χαιρετισμούς.

Ή Ιδία

★ ★ ★

’Αμμόχωστος 17.7.1968

Πρός Μακαριώτατον
’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου,
Κύριον, Κύριον,
Μακάριον τόν Γ'

Λευκωσίαν

Μακαριώτατε,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά Σάς πληροφορήσω, ότι κατόπιν έργασίας ένός καί πλέον έτους, 

έργασίας γεμάτης κόπους, μόχθους, πικρίες, άπογοητεύσεις, στενοχώριες άφάνταστες, 
λόγω μή έξευρέσεως εμψύχου υλικού, μέ τήν βοήθειαν τού Θεού καί τήν Ύμετέραν 
εύλογίαν, θά διδάξω, στό άρχαΐον θέατρον Σαλαμίνος, τήν άρχαίαν τραγώδιαν τοϋ Σοφο
κλέους «Οίδίπους έπί Κολωνώ» καί εύλαβώς Σάς παρακαλώ, όπως θελήσετε νά τιμήσετε 
καί λαμπρύνετε τήν παράστασιν.

Ή Ύμετέρα, σεπτή Παρουσία, θά μάς κάμη νά λησμονήσωμεν, όλους τούς κόπους καί 
τούς μόχθους καί τές άνείπωτες πικρίες πού έδοκιμάσαμε, γιατί Σείς Μακαριώτατε, είσθε ό 
ούρανόσταλτος Πατέρας μας, ό έκτιμητής όλων τών καλών, ώφελίμων καί έκπολιτιστικών 
έργων.
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Μακαριότατε, επιτρέψατε μου νά Σάς πώ, ότι μόνη μου έδίδαξα τό έργον, όπως καί τό
τε τό 1963 τήν «’Αντιγόνην» τοΰ Σοφοκλή καί μόνη μου έποτίσθην όλες τές πικρίες, άλλά 
δέν μετανοώ γιατί πιστεύω στές ηθικές άξιες τής τραγωδίας καί τήν έκπολιτιστικήν καί 
έξανθρωπιστικήν της δύναμιν. Διδάσκοντας καί μεταλαμπαδεύοντας μέσα στές ψυχές τών 
έξωσχολικών νέων καί νεανίδων, τό άνέσπερον φώς τών προγόνων μας, ένοιωθα τήν μεγα- 
λύτερην εύχαρίστησιν καί ίκανοποίησιν. Καί παρ’ όλες τές πικρίες πού έδοκίμασα, είμαι 
έτοιμη, νά διδάξω καί άλλην τραγωδίαν, άν ζήσω. Καί, άν πεθάνω, διδάσκοντας, είτε Παι
δικό Θέατρον, είτε Άρχαίαν Τραγωδίαν θά είμαι πολύ ευτυχής. Ή άρχαία τραγωδία «Οίδί- 
πους έπί Κολωνώ» τοϋ Σοφοκλέους θά διδαχθή Θεού θέλοντας τήν 19ην Αύγούστου 1968 
ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 8.30 μ.μ.

Μέ τήν έλπίδα, ότι δέν θέλετε μάς άρνηθή εύχαριστοΰμεν θερμότατα τήν Ύμετέραν 
Μακαριότητα καί έπικαλούμεθα τάς ευλογίας Σας διά τήν έπιτυχίαν τής τραγωδίας μας.

Μετά τοϋ προσήκοντος σεβασμού 
Μαρία Π. Ίωάννου 

Πρόεδρος Λ.Ε.Α.
if ★ ★

’Αμμόχωστος 17.12.1968 
Κορυφαία Μούσα τής Θεσσαλονίκης
Μεγάλη καί άκριβή μου φίλη

Κυρία Χρυσάνθη Ζιτσαία,
Πριν λίγες μέρες έμαθα, όταν ήμουν στήν ’Αθήνα μας άπό τήν κυρίαν Νανά Κοντού, 

ότι τά πνευματικά Σωματεία τής Θεσσαλονίκης, τιμώντας τήν μεγάλη καί ένεκτίμητη πνευ
ματική καί ποιητική προσφορά σας στήν Ελλάδα μας, γιόρτασαν τά 40 χρόνια άπό τής 
πρώτης έμφανίσεως ώς ποιητρίας. Δίκαια καί επάξια σάς τίμησαν γιατί καί Σεις μέ τήν 
υπέροχη εργασία σας τών 40 χρόνων έτιμήσατε τήν Έλληνίδα γυναίκα, τήν Θεσσαλονίκη 
καί όλόκληρη τήν Ελλάδα μας. Εΐσθε μιά μεγάλη ποιήτρια, μιά άληθινή Έλληνίδα, μιά γυ
ναίκα μέ πλουσιώτατον ψυχικόν κόσμον μέ βαθύτατον συναισθηματισμόν, μέ άνώτερα, 
ευγενικά αισθήματα άνθρωπιστικά καί πανανθρώπινα.

Καί όλα αυτά κατωρθώσατε μέ τό μεγάλο σας πνεύμα καί μέ τήν μεγάλη σας καρδιά 
πού πάλλει γιά κάθε ώραϊο, μεγάλο, βαθύ καί άληθινό νά έκδηλωθήτε μέσα στά έργα σας στά 
άριστουργηματικά σας πονήματα πού όχι μόνον θέλγουν άλλά πού συγκινοϋν συγκλονί
ζουν, διδάσκουν όλους. Νά μάς ζήσετε, συμπαθεστάτη μας ποιήτρια Χρυσάνθη Ζιτσαία, 
καύχημα καί καμάρι τής Ελλάδος μας! Είθε ό Θεός νά Σάς έχη καλά νά γιορτάσετε καί τά 
100 της χρόνια!

Αυποϋμαι πού δέν έχω τό δικό σας χάρισαμ καί τή δική σας πέννα νά Σάς γράψω 
έκεΐνα πού νοιώθω μέσα μου γιά Σάς, άκριβή μου Φίλη. Πριν κλείσω τά φτωχά μου αυτά λό
για, παρακαλώ δεχθήτε στήν γλυκειά σας μορφήν ένα θερμό μου φίλημα βγαλμένο άπό τά 
βάθη τής ψυχής μου καί στό ευλογημένο εκείνο χέρι πού γράφει τ’ άριστουργηματικά ποιή
ματα, λίγες θαλερές δάφνες, πού μπήκα κι’ έκοψα άπό τό πυκνό δάσος τής άρχαίας 
ιστορικής καί ένδοξης ΣαλαμΙνος μας. Εκεί πού πλανάται ή σκιά τού μεγάλου μας βασιλιά 
Ευαγόρα. Εύγε Σας! όλοζώντανη Μούσα τής Ελλάδος μας όλες οί Έλληνίδες είμαστε 
ύπερήφανες γιά Σάς.

Σάς φιλώ μ’ άγάπη καί θαυμασμό 
Μαρία Π. Ίωάννου
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’Αμμόχωστος 24.5.1969

Πρός τόν Έξοχώτατον Πρέσβυν τής Ελλάδος 
Κύριον Μενέλαον Άλεξανδράκην

Λευκωσίαν

Έξοχώτατε,

Λαμβάνω τήν τιμήν, νά έκφράσω πρός τήν Ύμετέρα Εξοχότητα τάς θερμοτάτας τών 
ευχαριστιών μου καί τήν παντοτεινήν ευγνωμοσύνην μου γιά τήν παρασημοφορίαν μου άπό 
τήν μεγάλην καί λατρευτήν μας Ελλάδα.

Είμαι βεβαία, ότι Σείς, ό έκλεκτός, ό υπεράξιος καί φωτισμένος άντιπρόσωπος τής 
Ελλάδος μας, ύπεδείξατε τήν ταπεινότητά μου γιά παρασημοφορία κι’ είχα τήν μεγάλη τύ
χη νά πάρω έγώ άπό ένα άληθινό Έλλην, άπό τά δικά σας ευλογημένα χέρια τό παράσημο 
«Χρυσοϋν Σταυρόν τοϋ Βασιλικού Τάγματος Εύποιΐας». Θεωρώ τόν έαυτόν μου ευτυχή καί 
ύπερήφανον πού άξιώθηκα τό παράσημο αυτό τής Ελλάδος μας πού τήν έκλεισα μέσα στήν 
ψυχή μου άπό πολύ μικρή κι’ άπ’ Αυτήν καί τόν Χριστόν άντλοϋσα πάντα δύναμιν καί θάρ
ρος κι’ άπ’ Αυτήν πάλιν, άγγίζοντας τό παράσημο πού μοϋ έστειλε ή γλυκειά μας Μάνα, 
Ελλάδα, σάν τόν μυθικόν ’Ανταίον, πού άμα έχανε τήν δύναμιν του άγγιζε τήν γήν κι’ 
έπαιρνε δύναμιν, έτσι κι’ έγώ παίρνω δυνάμεις, γιά νά έξακολουθήσω μέχρι τελευταίας μου 
πνοής νά δουλεύω άκατάπαυστα γιά τά ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, γιατί άκράδαντα πι
στεύω σ’ αυτά. Πόθος καί όνειρό μου, είναι νά μεγαλουργή καί νά δοξάζεται ή Ελλάδα μας, 
γιατί είναι κατά τόν Παλαμά: «Ή Πατρίδα τών Πατρίδων, τών πατρίδων ή κορώνα καί ό 
Βωμός!» Δέν μπορώ νά έκτιμήσω κανένα άνθρωπο, όσο μεγάλος καί σοφός κι άν είναι άν 
δέν έχει κατανοήσει τό νόημα τής μεγαλωσύνης τής Ελλάδος μας! Σάς ευχαριστώ καί πάλιν 
έξοχώτατε καθώς καί τήν έξοχωτάτην Κυρίαν Πρέσβειραν γιά τήν ώραίαν δεξίωσιν πού μας 
έκάμετε στόν Οίκον σας.

Διατελώ μετά τής προσηκούσης τιμής 
Μαρία Π. Ίωάννου

★ ★ ★

5 η Ίανουαρίου, 1970

Έξοχώτατον Υφυπουργόν 
παράτώΠροέδρω, 
κ. Κ. Βοβολίνην

Παρακαλώ τήν ύμετέραν έξοχώτητα όπως μοϋ έπιτρέψη ϊνα άναφέρω μίαν ύπόθεσιν 
τήν όποιαν είμαι βεβαία ότι έάν έγνωρίζατε θά είχατε διευθετήσει πρό άρκετού χρόνου, καθ’ 
ότι ή σεβαστή υμών Κυβέρνησις άγαπά, ένδιαφέρεται καί πονεΐ τόν λαόν τής Ελλάδος καί 
πάντοτε προσπαθεί νά θεραπεύη άπάσας τάς άνάγκας αυτού.

Ή ύπόθεσις έχει ώς άκολούθως:

Εις τήν Λεωφόρον ’Αλεξάνδρας εντός τής πολυκατοικίας ύπ’ άριθμόν 71-73 εις τόν τέ
ταρτον όροφον κατοικεί ή μεγάλη καί κορυφαία Έλληνίδα κ. Άθηνά Ταρσούλη δημοσιο
γράφος, συγγραφεύς, ποιήτρια καί ζωγράφος. Ή κυρία Ταρσούλη είναι άνάπηρη άπό 
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αύτοκινητικόν δυστύχημα τό όποιον έπεσυνέβη εις αυτήν προ μερικών ετών. Πρό δύο ετών 
έχασε άδοκήτως τόν άγαπητόν της σύζυγον, λαμβάνει δέ τήν σύνταξιν αυτού έκ 2.200 δρχ. 
(δύο χιλιάδων διακοσίων δραχμών) ήτις τήν έπαρκεί μόλις διά νά πληρώνη τήν υπηρεσίαν 
καί τά φάρμακά της καθ’ ότι είναι διαβητική καί χρειάζεται πολλά φάρμακα. Ούδένα άλλον 

πόρον ζωής έχει.
Διά ταϋτα θά παρεκάλουν δΓ υμών τήν σεβαστήν Κυβέρνησιν όπως προστρέξη εις βοή

θειαν άρωγός τό συντομώτερον.

Διατελώ μετά τής προσηκούσης 
τιμής καί σεβασμού 
Μαρία Π. Ίωάννου 

(Πρόεδρος Λ υκείου 
Έλληνίδων Άμμοχώστου)

Τό ζεύγος Π. Ίωάννου μέ τόν ηρώα Κυριάκο Μάτση.

Δ'
Επιστολές προς την Μαρία Π. Ιωάννου

«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»
Έν Λευκωσία τή 16η Ιουλίου, 19-11-1916

Άξιότιμον Δεσποινίδα Μαρίαν Άνδρέου

Αξιότιμος Δεσποινίς,
Εϊμεθα κάτοχοι τής επιστολής σας άπό 10ης τρέχοντος. Έσπερίς: Εύχαριστούμεν υμάς 

θερμώς διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής προσεφέρθητε εις τήν διοργάνωσιν έσπερίδος έν τή πόλει 
σας καί διά τούτο τό Δ. Συμβούλων άναθέτει εις υμάς τήν πρωτοβουλίαν πρός τούτο.

Παρακαλεΐσθε λοιπόν όπως άμα τή άφίξει τού κ. Δημάρχου τόν πλησιάσετε καί ζητήση- 
τε τήν γνώμιν του διά τήν άνω έσπερίδα. Δύνασθε νά τοϋ άναφέρετε ότι τήν έσπερίδα ταύτην 
σκοπεύομεν νά δώσωμεν περί τά τέλη Αύγούστου Ε.π. καί νά μάς γράψητε τ’ άποτελέσαμτα 
τών ένεργειών σας. ’Επίσης παρακαλεΐσθε όπως ένεργήσητε καί διά τά έξής: 2 Δεσποινίδας 
διά πιάνο, 1 διά τραγούδι, 3 διά Κωμωδίαν (τό όνομα τής Κωμωδίας είναι «Ένα στρώμα 
διά τρεις» ήτις έπέχθη καί άλλοτε ύπό τής «Κ.Β.» εις κονσέρτο, έν τώ θεάτρω Παραδοπού- 
λου καί ύπερήρεσε, τά γυναικεία πρόσωπα τότε ύπεδύθησαν αί Διδες Ζ.Ζ. Ίακωβίδου, Φ. 
Εύθυβούλου καί Ε. Φυλακτού) καί 10 διά τάς ζώσας εικόνας. Τήν Κωμωδίαν θά σάς 
άποστείλωμεν λίαν προσεχώς άφοϋ κανονίσωμεν ένταϋθα διά τά άνδρικά πρόσωπα. Επίσης 
πλησιάσατε παρακαλοΰμε τόν κ. Δημητριάδην, έάν σάς είναι δυνατόν, καί έρωτήσατέ τον 
έάν δύναται νά προπαρασκευάση τήν μανδολινάταν του, διά δύο τεμάχια, καί έάν δύναται 
νά παίξη καί έκείνος δύο τεμάχια Πλαγιαύλου σόλο, ή τή συνοδία κλειδοκυμβάλου. Γράψατέ 
μας έπίσης έάν είναι δυνατόν νά προπαρασκευάσητε μερικός δεσποινίδας εις ένα Ελλη
νικόν χορόν. Σείς βεβαίως θά προπαρασκευασθήτε διά δύο άπαγγελία^,.

Έάν θεωρείτε άναγκαίαν τήν παρουσίαν εις τήν πόλιν σας ενός μέλους τού Δ. Συμβου
λίου τής Κ.Β. γράψατέ μας όπως κανονίσωμεν τήν κάθοδόν του. Έπίσης γράψατέ μας έάν 
θεωρείτε άναγκαΐον νά γράψωμεν καί ημείς έντεϋθεν εις τόν κ. Δήμαρχον καί κ. Δημητριά
δην. Έν πάσει περιπτώσει σημειώσατε ότι έχετε πάσαν πληρεξουσιοδότησιν έκ μέρους τής 
Κ.Β. όπως ένεργήσητε διά τήν άνω έσπερίδα καί νά είσθε βέβαια δ,τι, δ,τι κάμητε πρός 
επιτυχίαν τής έσπερίδος θά θεωρείται έκ τών προτέρων καλώς γενόμενον.

Εύχαριστοΰντες υμάς διά τά ώραία λόγια τής έπιστολής σας διά τήν «ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ»

Διατελούμεν μεθ’ ύπολήψεως

Διά τήν «ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ»
Ό αντιπρόεδρος

Φυλακτού

Ν.Β. Έγκλείστως έχετε 
Πρόγραμμα τής Έσπερίδος
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡΩΣΙΩΝ

Έν Βαρωσίοις τή 1η ’Ιουλίου 1929

Πρός τήν άξιότιμον Διδαν Μαρίαν Άνδρέου
Ενταύθα

’Αξιότιμος Δεσποινίς,

Ή Επιτροπεία τών εκπαιδευτηρίων τής πόλεως επί τή αποχωρήσει υμών έκ τής 
υπηρεσίας τών Σχολείων, έν οίς έπί δέκα καί τρία ολόκληρα έτη, τόσον εύδοκίμως, πιστώς 
καί άόκνως παρέσχετε τά φώτα τής διδασκαλίας σας εις τόσας νεαρός υπάρξεις τής Θηλέως 
νεότητος τής ήμετέρας πόλεως, αισθάνεται τήν ανάγκην κατά τήν στιγμήν ταύτην τής 
άποχωρήσεώς σας, νά εύχαριστήση υμάς θερμώς έξ ονόματος έαυτής, τών σχολείων καί τής 
πόλεως, διά τής παρασχεθείσας πολυτίμου καί μακράς ύπηρεσίας.

Αισθάνεται δέ ή ’Επιτροπεία ύπερτάτην χαράν διότι ό λόγος τής άποχωρήσεως σας έκ 
τής ένεργού ύπηρεσίας τών σχολείων είναι ή ευτυχής ύμών άποκατάστασις καί δράττεται 
τής ευκαιρίας νά έκφράση ύμϊν τά έγκάρδια συγχαρητήριά της ύμίν μέ τάς διαθέρμους καί 
έγκαρδίους εύχάς όπως ό Ύψιστος παράσχη εις υμάς καί τόν έκλεκτόν σύζυγόν σας τάς 
εύλογίας εύτυχισμένου καί άνθοσπάρτου συζυγικού βίου.

Κατά τήν ίεράν δέ ταύτην ημέραν τής τελέσεως τών γάμων σας, ή ’Επιτροπεία παρακα- 
λεϊ ύμώς θερμώς νά δεχθήτε ώς έλάχιστον δείγμα τής έκτιμήσεώς της καί εις άνάμνησιν τών 
πρός τά Σχολεία ύπηρεσιών σας τό μικρόν δώρον τό όποιον συνοδεύει τήν παρούσαν.

Διατελούμεν δέ μετά πάσης τιμής

Ό πρόεδρος τής Σχολικής 'Επιτροπείας 
Γ. Έμφιετζής

Ό γραμματέας 
Λ.Εύαγ. Λοΐζου

Αεμεσώ 1.2.1930

Προσφιλής μου Κυρία Μαρία Π. Ίωάννου,

Μετά μητρικής άληθώς χαράς καί ύπερηφανείας παρακολουθούσα τήν έκπολιτιστικήν 
δράσιν τής νεαράς έτι πόλεώς σας, τής γνήσιας κληρονόμου τής εύκτίστου ποτέ καί περιπί- 
στου Κυπριακής Σαλαμίνας, ής ό πρώτος πολιτισμένος κάτοικος ύπήρξεν ό άοίδιμος 
έξάδελφός μου, Εύαγγέλης Αοΐζου, καί ής κάτοικοι συντελέστριαι τής δράσεως ταύτης 
ύπήρξαν καί μαθήτριαί μου άρκεταί, ιδίως δέ ή φιλτάτη μας πνευματική τροφός τής δρώσης 
γενεάς τής σήμερον, ή Δις Έλενη Χατζηπέτρου, έξαλλος έκ τής χαράς ταύτης έγενόμην 
άναγνώσασα πρό τινων ήμερών τήν ϊδρυσιν «Λυκείου Έλληνίδων» έν τή πόλει σας ταύτη 
καί δή πολυμελούς καί άρτιου καθ’ όλα.

Καί ήτο δίκαιον, σύ προσφιλής μοι, ή τόσον καλαίσθητος, φιλοπρόοδος καί ποιητική 
ψυχή, άξιωθείσα όμοιου συζύγου καί συνεργαζομένη μεθ’ όμοιων σοι φιλοπροόδων καί 

έμπνευσμένων ύπό τής ύψηλής ιδέας τής συνεργασίας ύπέρ έπιτεύξεως καί συγχρωτίσεως 
τών καθ’ ύμάς όσιων πρός τά έκ τών νεωτέρων όσια καί Ελληνοπρεπή, ήτο δίκαιον λέγω ν’ 
άναγορευθής Πρόεδρος τού «Λυκείου» τούτου καί διά ταύτα όλα τά χαρίσματά σου, άλλ’ 
Ιδίως, διότι ύπήρξας παιδαγωγός τρυφερά ώς μήτηρ τών άδυνάτων παιδιών τής πατρίδος 
έκ τρυφερός ηλικίας σου συζήσασα καί ένωθεΐσα μετ’ αύτών δΓ όλης τής ένθουσιώδους εις 
τά καλά καί τά πάτρια νεότητός σου, έφ’ οίς καί συγχαίρομαι έν τοσαύτη έξάλλω χαρά, ήν 
παρακαλώ, διαβιβάζεις καί εις τάς συνεργαζομένας σοι εις τά γυναικεία ταύτα μεγαλεία, τά 
συμβαδίζοντα έκ παραλλήλου πρός τά πολλαχώς διατρανωθέντα ήδη μεγαλεία τών άνδρών 
τής πολέως σας, τά όσια έν παντί.

’Ίσως είναι καί μιά ίδική μου παρήγορος ιδέα, όχι τόσον βεβαίως πρός τό μίκριστον 
ύλικόν συμφέρον μου, όσον πρός τό ιδανικόν συμφέρον τή κοινωνία καί τή πατρίδι, όπερ 
έλάτρευσα έν τή ζωή μου μετά θυσίας τών πάντων μείνασα οΰτω ένδεής καί στερουμένη τών 
άπαιτουμένων πρός θεραπείαν καί περιποίησιν τού έρήμου γήρατος μου, τό νά πιστεύουν 
δηλαδή, ότι: Ιδρύουσαι, ώς πληροφορούμαι, «Κυριάκόν σχολεΐον, ύπέρ τής μορφώσεως τών 
άπορων καί άμαθών διαμενούσών κορών εις τήν άνάγνωσιν, Ιερά καί αριθμητικήν θά μοί 
προξενήσετε τήν τιμήν: όλη ή όλομέλεια τού Συμβουλίου σας άγοράζουσαι τό έκδοθέν τότε 
άναγνωστικόν μου εις όλίγα τεύχη άντί πολλής δαπάνης «τόν μαθητικόν Κόσμον» μου τόν 
εύρισκόμενον ύπό έγκρίσιν έν ’Αθήνας τή προτροπή μεγάλων παιδαγωγικών καί έγκρίσει 
των ώς μοναδικού καί εύνοήτου εις τούς γνωρίζοντας καί όλίγην άνάγνωσιν, καί χρησιμο- 
ποιούσαι οΰτω αύτό διά τό «Κυριάκόν» σας, όπου, ώς καί ένταύθα πράττει «τό Λύκειον Λε
μεσού» θά κατέχει μίαν θέσιν μορφωτικήν καί «τό Παλλάδιον, διά τής 6/σελίνου συνδρομής 
τού Λυκείου σας.

Μετά πάσης τιμής καί στοργής 
Πολυξένη Λοϊζιάς

★ ★ ★

Έν Λάρνακι, 8.2.1932

’Αξιότιμος Κα Μαρία,
Εύχαρίστως άπαντώ εις τήν προχθεσινήν έπιστολήν σας, τήν όποιαν έλαβον τό Σάββα- 

τον.
Χαίρω διά τήν όμόφωνον άπόφασίν σας, όπως διδάξητε τήν ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι. Συμ

φωνώ κι’ έγώ καθ’ όλοκληρίαν μεθ’ ύμών, άλλωστε τό μόνον κώλυμα τό όποιον εύρον ήτο ή 
συνεχής διδασκαλία τών δυό ’Ιφιγενειών. Όσον άφορά τήν μετάφρασιν τής Ίφ. έν Αύλ., 
εύχαριστώ πολύ διότι ζητείτε τήν γνώμην μου περί τής καλυτέρας έξ αύτών. Δυστυχώς δέν 
έχω διαβάσει ούδεμίαν λογοτεχνικήν μετάφρασιν τής ’Ιφιγένειας έν Αύλίδι. Δέν συνηθίζω 
νά διαβάζω λογοτεχνικές μεταφράσεις παρά μόνο άφού έκδώσω τάς ίδικάς μου διά νά μήν 
έπηρεάζομαι. Ούτε γνωρίζω ποιοι έχουν μεταφράσει τήν ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι. Γνωρίζω μό
νον ότι έξέδωκε μίαν ό Σάρρος πρό πολλού. Έάν είναι καλή ή όχι δέν γνωρίζω. Δύνασθε 
πρός άνωφελήν χρονοτριβήν νά άποταθήτε εις τήν κα Αθηναΐδα Ζ. Λανίτου εις Αεμεσόν. 
Γνωρίζω ότι πρό έτών έδίδαξε διά τών μαθητριών της τήν άνω τραγωδίαν άπό μετάφρασιν 
τού Σάρρου καί ύποθέτω ότι θά έχη άντίτυπον διά νά σάς στείλη.

Σάς εύχομαι πάσαν έπιτυχίαν
Μετά πολλής έκτιμήσεώς

Νίκος Θ. Άντωνιάδης
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Πρός τήν Εύγενεστάτην Κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου
ΕΙς Βαρώσια
Άρ. Πρωτ. 637

Αξιότιμος Κα Μαρία,

Μετά πολλής καί ειλικρινούς της θλίψεως έπληροφορήθημεν τήν τελευτήν τής σεπτής 
υμών μητρός.

"Ενθερμα προσφέροντες ύμΐν έπί τούτω συλλυπητήρια, παρακαλούμεν όλοψύχως τόν 
Ουράνιον Πατέρα, ΐνα τήν μέν ψυχήν τής προσφιλούς καί σεβαστής υμών μητρός άναπαύση 
έν σκηναΐς δικαίων, παραμυθήσηται δ’ υμάς καί τόν τίμιον υμών οίκον έν τή θλίψει υμών, 
διαφυλάττων άμα υμάς έν υγεία καί ύπεράνω παντός κακού καί διαψιλεύων ύμΐν άπαύστως 
τά άγαθά αυτού.

Ταύτα άπεθύνοντες δΓ υμών καί εις τόν λίαν ήμιν άγαπητόν φίλον, τόν έντιμον υμών 
σύζυγον Κύριον Παναγιώτην, τήν προσφιλή υμών αδελφήν καί τόν σεβαστόν πατέρα, ώς 
καί εις πάντα υμών τόν ευαγή οίκον, έπικαλούμεθα έπί πάντας τάς θείας δωρεάς καί 
ευλογίας καί διατελούμεν

μετ’ έκτιμήσεως καί ευχών
Ό Πάφου Αεόντιος

Τοποτηρητής
τοϋ 'Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Κύπρου 

'Αρχιεπισκοπή Κύπρου
τή 17η Νοεμβρίου 1934

★ ★ Jr

Λευκωσία τή 16.4.1935

Κον και Καν Π. Ίωάννου
Βαρώσια

’Αγαπητοί μου,

Σάς ευχαριστώ θερμότατα διά τήν καλωσύνη σας νά έλθετε κατά τόν έν Λευκωσία προ
χθεσινόν έορτασμόν τής έβδομηνταετηρίδος μου διατρανώσαντες οΰτω τά πρός έμέ φιλικά 
σας αισθήματα. Τό άπόγευμα άργά είχα περάσει άπό τό ξενοδοχεΐον Κλεοπάτρα διά νά σάς 
δώ άλλά δυστυχώς έπληροφορήθην άπό τήν ύπηρεσίαν τού ξενοδοχείου ότι μόλις εϊχετε 
άναχωρήσει. Δέν ήδυνήθην νά περάσω ένωρίτερον διότι ήμουν προσκαλεσμένος εις τόν φί
λον μου κ. Μαρκίδην.

Μέ έξαιρετικήν έκτίμησιν καί άγάπην 
Δ. Αιπέρτης

Υ.Γ. Χαιρετισμούς στήν Δεσποινίδα Ρίκαν

★ ★ ★

Λευκωσία τή 6.5.1935
Άξιότιμον Κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου
Πρόεδρον Λυκείου Έλληνίδων
Βαρώσια

Εύγενεστάτη κ. Μ. Π. Ίωάννου,
Έλαβον τήν έπιστολήν σας τή 3 Μαΐου διά τής όποιας μέ πληροφορείτε περί τού προσε

χούς έορτασμού τής 70ετηρίδος μου έν Άμμοχώστω
Ευχαριστώ θερμότατα υμάς τό άξιόλογον Λύκειον Έλληνίδων διά τήν πρωτοβουλίαν 

καί καλωσύνην σας.
Θά σάς παρακαλέσω, όπως ό έν λόγω εορτασμός ώρίζετο εί δυνατό τήν 26ην Μαΐου, 

έάν όμως τούτο είναι άδύνατο τότε ος είναι διά τήν 19ην.
Δέν άμφιβάλλων, ότι θά έχω έγκαίρως ειδήσεις σας περί τούτων. Ώς πρός τήν ώραν, 

έάν δέν είναι έπιβεβλημένον νά είναι βράδυ τότε θά σάς παρακαλέσω νά μού έπιτρέψητε νά 
είσηγηθώ όπως όρισθή ή 11 πρωινή ή ή 3 Ά μ. μεσημβρίαν.

Μέ τάς έκ τών προτέρων ευχαριστίας μου καί τήν διαβεβαίωσιν τής έξαιρετικής 
έκτιμήσεώς μου.

Δημήτρης Αιπέρτης

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Καλλιτεχνική Διεύθυνση
’Αντιγόνη Μεταξά

’Αγαπητή φίλη κα Ίωάννου,
Σάς συγχαίρω θερμά γιά τή δράση σας γύρω άπ’ τό παιδικό καί θέατρο. Πήρα τίς 

έφημερίδες πού είχατε τήν καλωσύνη νά μού στείλετε καί διάβασα τούς θριάμβους σας. Πε
ρηφανεύομαι πραγματικά πού τά μικρά μου έργα πέσανε σέ τόσο καλλιτεχνικά χέρια σάν τά 
δικά σας καλή μου φίλη, καί έτσι μπορέσανε νά ένθουσιάσουν τό κοινόν σας. Σάς 
ευχαριστώ έπίσης πάρα πολύ, γιά τή στοργική σας φροντίδα γιά τό βιβλίο μου καί γιά δτι θά 
κάνετε γι’ αυτό.

Τό «Θέατρο τού Παιδιού» μέχρι τής στιγμής, έχει γνωρίση πραγματικούς θριάμβους. 
Τώρα ετοιμάζω έπειγόντως τόν «Γκιούλιβερ στους Λιλιπουτείους» , οπού ελπίζω νά ση
μειώσουμε μιά έξαιρετική επιτυχία. Αυτές τίς μέρες κυκλοφορεί καί ό δεύτερος τόμος τού 
βιβλίου μου, τό όποιον καί σάς στέλνω. Άν θάχετε τήν καλωσύνη, θά τό θεωρήσω μεγάλη 
ύποχρεώση, νά μέ πληροφορήσετε, τί γίνονται τά βιβλία τού πρώτου τόμου.

Καί πάλι σάς παρακαλώ, καί μή στεναχωρηθήτε έάν δέν έκατορθώθη νά διατεθούν. 
Ευτυχώς έδώ, πήγα πολύ καλά, καί έτσι κατόρθωσα νά βγάλω καί τόν δεύτερο τόμο.

Φαντάζομαι ότι μέ τό τό Λύκειον σας έφέτος, θά άσχοληθεϊτε μέ τό Παιδικό σας Θέα
τρο, πάντως είμαι πρόθυμη νά σάς διευκολύνω σχετικώς, σέ ότιδήποτε θελήσετε.

Ό άγαπητός μου φίλος Δρ. Μιχαηλίδης τί γίνεται; Μή έξαιρετικήν ευχαρίστηση είχα 
διαπιστώσει στό γράμμα σας τό πόσο καλά πάνε οί δουλειές του.
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Άν τόν δήτε σάς παρακαλώ νά τοΰ διαβιβάσετε τούς θερμούς χαιρετισμούς μου.
Στόν εξαιρετικό φίλο κ. Ίωάννου δίνω τούς χαιρετισμούς μου, καθώς καί τοΰ συζύγου 

μου, ό όποιος πάντοτε σάς θυμάται με πολλήν φιλίαν. Ελπίζω νά μοΰ συγχωρήσετε τήν 
αργοπορία, τήν άθελά μου, στήν άλληλογραφία μας.

Σάς χαιρετώ μέ πολλή άγάπη καί φιλιά.
'Αντιγόνη Μεταξύ

it ★ ★

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΚΙΝΥΡΑΣ», Κτήμα -ΠΑΦΟΣ

Κτήμα τή 13η Απριλίου, 1940 
Πρός τήν Άξιότ. Καν
Μαρίαν Ίωάννου, Πρόεδρον Λυκείου Έλληνίδων 
εις ’Αμμόχωστον.

Άξιότ. Κα Ίωάννου,
Ή επιτροπεία τοΰ «Κινύρα» έλαβε γνώσιν τής ύπό ήμερ. 12 ’Απριλίου εύγενικής 

άποστολής Σας καί εύρίσκει, ότι έχει βαθεΐαν ύποχρέωσιν νά Σάς έκφράση τάς εύχαριστίας 
του διά τήν ώραίαν Σας διάλεξιν καί τήν λύπην του διότι ή διαμονή Σας ύπήρξε τόσον σύ
ντομος, ώστε δέν τοΰ έδόθη ή εύκαιρία νά Σάς περιποιηθή όσον Σάς ήξιζε.

Ή ώραία Σας έμπνευσις, όπως έπισκεφθήτε τήν πόλιν μας καί ή καλωσύνη σας όπως 
όμιλήσητε κατά τήν φετεινήν σειράν τών διαλέξεών μας μάς άφήκαν άλησμονήτους πράγμα
τι άναμήσεις καί συνέσφιξαν τούς δεσμούς τής άγάπης πού συνδέουν τάς πόλεις τοΰ Εύαγό- 
ρα καί τοΰ Κινύρα πού έγραψαν τάς πλέον άθανάτους σελίδας τής Κυπριακής ιστορίας.

Μετά τιμής
Ό Γραμματέας ό Πρόεδρος

it it ★

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

Έρίτιμον Κυρίαν
Μαρίαν Π. Ίωάννου
Βαρώσια

’Αγαπητή Κυρία,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής «Φιλοπτώσου ’Αδελφότητος Λαπήθου» έν συνεδρία 

αύτοΰ τήν Ιην 5.1940, προτάσει τής προέδρου του Κας Ειρήνης Χρ. Κωσταντινίδου, Σάς 
άνέδειξε όμοφώνως έπίτιμον μέλος αύτοΰ.

Εύελπιστόν δέ ότι θά άποδεχθήτε τήν πρότασίν του ταύτην παρακαλεΐ όπως δεχθήτε 
τάς θερμάς προσρήσεις του.

Μετά μεγάλης τιμής
Ή Πρόεδρος

Η Γραμματέας Ειρήνη Χρ. Κωνσταντινίδον
Μαρία Κ. Παρασκευαΐδου

Λάπηθος τή 6.9.1940

Άθήναι 1η ’Ιουνίου 1950 
ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ
1931
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

’Αγαπητή φίλη Κα Ίωάννου,
Έπέστρεψα πρίν άπό μιά βδομάδα στήν ’Αθήνα καί σάς γράφω δυό λόγια γιά νά σάς 

εύχαριστήσω καθώς καί τις Κυρίες τοΰ Λυκείου γιά τήν ύποδοχή πού μοΰ έκάνατε.
Ή άνάμνηση τής βραχείας μου διαμονής στήν ώραία σας πόλη θά μοΰ μείνη άξέχαστη γιά 

τά εγκάρδια καί τόσον έθνικά αισθήματα μέ τά όποια είχατε τήν καλωσύνη νά μέ τιμήσετε.
Ή γυναίκα μου σάς στέλνει τούς πιό φιλικούς της χαιρετισμούς καί σάς εύχαριστεϊ 

θερμά γιά τά ώραία σας δώρα καθώς καί εγώ.
Ελπίζω σύντομα νά σάς δούμε στήν ’Αθήνα καί νά έχομε τήν εύχαρίστηση νά μιλήσωμε 

πλατύτερα γιά τά καλλιτεχνικά καί έθνικά ζητήματα τής ώραίας Κύπρου.
Τούς φιλικώτατους χαιρετισμούς μου στόν άγαπητό κ. Ίωάννου καθώς καί στήν κόρη 

καί τόν γαμβρόν σας.
Μέ μεγάλη φιλία, τιμή καί άφοσίωση 

Δικός σας 
Μανώλης Καλομοίρης

it it it

’Αμμόχωστος τή 3η Μαρτίου 1955

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Άξιότιμον Κυρίαν
Μαρίαν Π. Ίωάννου
Ενταύθα

’Αξιότιμος Κυρία,
Έκ μέρους τοΰ Καθηγητικού Συλλόγου τοΰ Ελληνικού Γυμνασίου Άμμοχώστου έχω 

τήν τιμήν νά συγχαρώ υμάς καί εύχαριστήσω διά τήν έκ Λιρών πεντήκοντα (£50.0.) εισφοράν 
σας, τήν όποιαν εύηρεστήθητε νά προσφέρητε εις τόν διενεργούμενον έπ’ εύκαιρία τοΰ 
Εορτασμού τής 30ετηρίδος έρανον ύπέρ άνεγέρσεως Αιθούσης Τελετών τοΰ Γυμνασίου μας.

Ό Καθηγητικός Σύλλογος συνεκινήθη βαθύτατα διά τήν χειρονομίαν σας αύτήν, ή 
όποια καταδεικνύει ότι κατέχεσθε ύπό δημοσίου πνεύματος δημιουργοΰντος πάντοτε ε’ις 
τήν ψυχήν τών διαπνεομένων ύπ’ αύτοΰ όχι μόνον τήν εύγενή διάθεσιν τής προσφοράς, 
άλλά καί τό αίσθημα τής εύθύνης διά παν έργον συντελούν εις τήν πρόοδον τής κοινωνίας 
αί έναντι τής όποιας όφειλαί πάντων ούδέποτε εξαντλούνται.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής

Ό Πρόεδρος
X. Φελλός 

Γυμνασιάρχης

100 101Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ζυρίχη 11 ’Απριλίου 1962 
Έρίτιμον Καν Μαρίαν Π. Ίωάννου
Πρόεδρον Λ.Ε.Α.
Άμμοχώστου

Κα Πρόεδρε,
Έλαβα σήμερον τήν πρόσκλησίν σας διά τόν έορτασμόν τής 30ετηρίδος τοϋ Α.Ε.Α. καί 

σάς ευχαριστούμε, ή σύζυγός μου καί εγώ.
Μή δυνάμενος νά παραστώ, εύχομαι ϊνα τό Α.Ε.Α., υπό τήν έμπνευσμένην διεύθυνσιν 

Υμών, συνέχιση τήν υψηλήν αποστολήν του, τής διαπλάσεως τών ψυχών τών νεαρών 
Έλληνίδων, ώστε νά φανούν εφάμιλλοι τών ήρωΐδων τού Κυπριακού έπους διά νά συντεί
νουν καί αύταί είς τήν όλοκλήρωσιν τού σκοπού τού Κυπριακού άπελευθερωτικού άγώνος.

Πρός τό διδακτικόν προσωπικόν καί μαθήτριας τού Αυκείου, παρακαλώ διαβιβάσατε 
τάς εύχάς μου μέ τήν σύστασιν όπως οραματίζονται καί εργάζονται διά μίαν Κύπρον Ελλη
νικήν.

Δεχθήτε, παρακαλώ κ. Πρόεδρε, τήν έκφρασιν τής άπειρου πρός Ύμάς έκτιμήσεώς μου.

Γρίβας Γεώργιος Διγενής

★ ★ ★

Έν Άμμοχώστω τή 15η’Απριλίου 1962 
ΣΩΜΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Έρίτιμον Πρόεδρο Α.Ε.Α.
’Ενταύθα,

Έκ μέρους τού σώματος Έλληνίδων Όδηγών Πόλεως καί Επαρχίας Άμμοχώστου.

Παρακαλώ δεχθήτε συγχαρητήρια έγκάρδια ώς ένδειξιν ευγνωμοσύνης διά τό έργον τό 
όποιον έπετέλεσε έπί τριάκοντα καί πλέον συναπτά έτη, τό Λ.Ε.Α. είς τόν τομέα τής άνυ- 
ψώσεως τού πνευματικού έπιπέδου τής Κύπριας γυναικός.

Μέ έκτίμησιν
Έρση Δικωμίτου

Έφορος Όδηγών Άμμοχώστου

+ * Jr

28.8.1962
Αγαπημένη καί μεγάλη μου φίλη,

Ήμουν έτοιμη νά σάς γράψω, όταν σήμερα πήρα τό δικό σας. Διαβάζοντά το σκίρτησε 
η ψυχή μου κΓ ένοιωσα νά μού μεταγγίζουν οί γραμμές του, δλη τή φλόγα τήν ιερήν πού σάς 
θερμαίνει καί σκορπάει τόση άκτινοβολία γύρω σας. Νά λέω στόν άνδρα μου, διάβασε νά 
ίδής, τί θά πή γυναίκα μέ άνώτερη ψυχή καί ιδανικά.

Γι’ αυτό καί φτάσατε αύτού πού φτάσατε καί δημιουργήσατε ένα τέτοιο κοινωνικό, 
πνευματικό κΓ εκπολιτιστικό έργο.

Σάς έκφράζω άκόμα μιά φορά τό θαυμασμό μου. Έγώ είμαι μυργήγκι μπροστά σας καί 
όχι Σείς.

ΚΓ έγώ άγαπημένου με λυπήθηκα πού δέν κατάφερα νά ιδωθούμε περισσότερο. 
Έφυγα καί πιό γρήγορα γιατί έμαθα πώς άδιαθέτησε ό άνδρας μου κι έπειδή πριν δυό μήνες 
είχε κάνει έγχείρηση χολής, φοβήθηκα καί γύρισα βιαστικά.

Γιά τήν άναπαράσταση τού Κυπριακού Γάμου, έδώ δέν έχω πρός τό παρόν καί τόσο 
ένθαρρυντικά νέα. Μόλις γύρισε ό κ. Μιχαηλίδης φρόντισα καί τόν συνήντησα καί μιλήσα
με πολύ γι’ αυτό τό ζήτημα. ’Ενθουσιάστηκαν καί οί δύο ό κος καί ή κα Μιχαηλίδου κΓ είναι 
βέβαιοι κΓ έκείνοι πώς θά είναι κάτι υπέροχο καί θά κάνει ξεχωριστή έντύπωση. Όμως τό 
ώδε'ιον δέν μπορεί νά τό άναλάβει. Δέν έχει δικαίωμα έκ τού νόμου νά πατρωνάρει μιά τέ
τοια γιορτή, πού στέκει έξω άπό τά μουσικά πλαίσια, καί μάλιστα άπό τήν κλασσική μουσι
κή. Έτσι ό κ. Μιχαηλίδης, έκ μέρους τού ’Ωδείου δέν μπορούν νά τό οργανώσουν. Μού 
είπε, ότι ή Έκθεσις εδώ θά ήταν σέ θέση νά τό άναλάβει κΓ ό ίδιος θά μεσολαβούσε άν τό 
ήξερε πριν δυό-τρεΐς μήνες. Νά είσηγηθή, νά τό συμπεριλάβουν στό πρόγραμμα, τώρα κατά 
τή διάρκεια τής λειτουργίας της, πού γίνονται πολλές παρόμοιες έκδηλώσεις, λαϊκών 
χορών καί άλλα, άπό διάφορε περιοχές τής Ελλάδος. Τώρα φυσικά είναι πολύ άργά. Πώς 
δέν τοΰ είπατε λένε τίποτε όταν ήρθε τήν άνοιξη; Άλλο σωματείο ή όργανισμός, δέν ξέρω, 
άν είναι σέ θέση νά τό πραγματοποιήση. Τώρα οί περισσότερες κυρίες τών συμβουλίων λεί
πουν καί κανένας σύλλογος δέν άρχισε καμμιά δράση άκόμα.

Όπως ξέρετε καί σείς - πολύ καλύτερα άπό μένα - μιά τέτοια παράσταση, πού θά δυ- 
νηθή νά καλύψη τόσα έξοδα, θέλει γερή οργάνωση, πολύ κόπο καί προεργασία. Τώρα γιά τό 
Σεπτέμβριο είναι άδύνατον νά πραγματοποιηθή. Γιά άργότερα, άς έλπίζουμε πώς κάτι θά 
γίνη. Τήν ίδια γνώμη έχει καί ή κ. Παπαδημητρίου. Θά καλλιεργήσουμε τήν ιδέα καί θά τό 
πάρουμε σάν σκοπό. Θά χτυπήσουμε πολλές πόρτες καθώς λένε. Κάπου θά βρούμε 
άνταπόκριση. Τιμή καί έπιτυχία θά είναι καί γιά τούς ίδιους.

Ευχαριστώ θερμά γιά τό ένδιαφέρον πού δείχνετε καί γιά τούτο τό βιβλίο μου. Θά σάς 
στείλω τό τεύχος. Έδώ ή τιμή του είναι πρός 25 δρχ. Μπορείτε νά στείλετε τό άντίτιμο στή 
Βεατρίκη μου.

Τούς χαιρετισμούς μου στις έκλεκτές κυρίες καί δίδες τοΰ Αυκείου.

Σάς φιλώ μ’ έκτίμηση 
καί πολλή άγάπη

X. ΖΙΤΣΑΙΑ

★ ★ ★

ΈνΒαρωσίοις τή 19η 6.1964
Άξιότιμον Καν
Μαρίαν Ίωάννου,
Πρόεδρον Α.Ε.Α.

Άξιότ. Κα Ίωάννου,
Ή Επιτροπεία τοΰ Λυκείου, έπιθυμεί νά έκφράση πρός υμάς τάς θερμάς ευχαριστίας 

ώς καί τήν βαθυτάτην έκτίμησιν καί ευγνωμοσύνην διά τήν μεγάλην πρός τήν πόλιν μας κι 
ευγενικήν δωρεάν.

Ή δΓ ίδίαις δαπάναις, άνέγερσις καλλιμαρμάρου μεγάρου πρός στέγασιν τοΰ Λυ
κείου, τοΰ όποιου υμείς υπήρξατε ίδρύτρια κι έμψυχώτρια, θ’ άποτελή λαμπρόν παράδειγ
μα πρός μίμησιν, ώς καί άφετηρίαν διά νέας έξορμήσεις.
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Εύχόμεθα όλοψύχως έκπλήρωσιν υψηλών σκοπών σας, ώς καί συνέχισιν έθνικοϋ καί 
πολιτιστικού έργου τοϋ Σωματείου, ίνα ώς φάρος Ελληνικής ακτινοβολίας αποτελεί καύ
χημα ούχί μόνον τής πόλεως ταύτης άλλά καί τής πατρίδος μας.

Μετ’ έκτιμήσεως

ή 'Επιτροπεία τοϋΛυκείου 
Γραμματεύς

Χρύσω X” 'Αθανασίου

★ ★ ★

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών
Πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
Άθήναι

Έν Άθήναις τή 25η Φεβρουάριου 1965

Πρός
Τήν Έρίτιμον Κυρίαν
Μαρίαν Π. Ίωάννου
Ίδρύτριαν καί Πρόεδρον Λυκείου
Έλληνίδων Άμμοχώστου
’Αμμόχωστον Κύπρου

Σεβαστή καί φίλη Κυρία Ίωάννου,

Μέ ιδιαιτέραν χαράν έλαβον τήν εύγενή προσφοράν σας «Τά 30 χρόνια τοΰ Λυκείου 
Έλληνίδων Άμμοχώστου» καί μέ μεγάλην συγκίνησιν άνέγνωσα τό περιεχόμενον. Αί 
εικόνες του μοϋ ύπέμνησαν τήν συγκινητικήν έορτήν τής 15ης Απριλίου 1962 τήν όποιαν 
εΐχον τό προνόμιον νά παρακολουθήσω, ώς μέλος τότε τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ή όποια είχε έπισκεφθή τήν Ελληνικήν Μεγαλόνησον.

Ημείς ώς άτομα εΐμεθα ταπεινοί διά νά σάς συγχαρώμεν καί νά έκφράσωμεν τόν θαυ
μασμόν μας διά τό έργον τό όποιον έπιτελέσατε καί έπιτελεϊτε. Διά τό φιλάνθρωπον καί 
έθνικόν έργον σας θά όμιλήση ή Ιστορία.

Μετά τών καλλιτέρων χαιρετισμών μου 
καί μετ’ άπειρου έκτιμήσεως

Κων. Π. Παπαϊ'ωάννου
Πρύτανις τοϋ Έθνικοϋ καί Καποδιστριακοϋ 

Πανεπιστημίου 'Αθηνών

★ ★ ★

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία 19’Ιουνίου, 1969

Έρίτιμον Κυρίαν
Μαρίαν Ίωάννου,
Πρόεδρον Λυκείου Έλληνίδων
Αμμόχωστον

Έρίτιμος Κυρία Ίωάννου,
Διά τήν έπαξίαν άπονομήν είς υμάς τιμητικών διακρίσεων υπό τής Βασιλικής Πρε

σβείας τής Ελλάδος καί τοϋ Δήμου τής πόλεως Άμμοχώστου είς άναγνώρισιν τών πο
λυετών υπέρ τής Ελλάδος καί τής πνευματικής προόδου τής Κύπρου άγώνων σας δεχθήτε, 
σάς παρακαλώ, τά πλέον έγκάρδια συγχαρητήρια τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας καί εμού 

προσωπικώς.
Ευχόμενος υγείαν καί έτη πολλά πρός συνέχισιν τοϋ σημαντικού έργου σας.

Διατελώ μετά πλείστης τιμής,

Μιχαήλ I. Μαραθεύτης
Διευθυντής

Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας Κύπρου

★ ★ ★

Αθήνα 10 Μαΐου 33

Φίλη Κυρία Ίωάννου,
στέλλω σήμερα στον κ. Μαραγκό, μέ τήν παράκληση νά τά μεταβιβάσει καί σέ σάς, δ,τι 

έγραψα γιά τήν Κύπρο στήν «Πρωία», καί στή σειρά τών έντυπώσεών μου άπό τό τελευταίο 
μου ταξίδι στή Μεσόγειο. Μεταξύ αύτών υπάρχει κι’ ένα άρθρο μου γιά τό «Άρωμα τής 
Φαμαγκούστας». Είναι τό άρωμα τών άνθισμένων πορτοκαλιών της και μαζί, τό άρωμα τής 
δικής σας τής φιλοξενίας - τής τόσο αυθόρμητης καί τόσο συγκινητικής Σάς γράφω γιά νά 
σάς διαβεβαιώσω ότι θά μάς μείνει, στή γυναίκα μου καί μένα, άλησμόνητη κι’ ότι θά μυρώ
νει πάντα τις άναμνήσεις μου άπό τήν Κύπρο - τό νησί αύτό όπου όλα είναι γλυκά, τοπία, 

φώς άέρας καί άνθρωποι.
Βεβαιωθείτε πώς θάναι μιά χαρά γιά μάς νά σάς Ιδοϋμε στό σπίτι μας όταν θά μάς 

έλθετε στήν Αθήνα, γιατί στό πρόσωπό σας θάναι σάν νά ξαναβλέπουμε όλη τήν Κύπρο.

Διαβιβάστε, παρακαλώ, τούς χαιρετισμούς μας στόν κον Ίωάννου καί σ’ όλες τις 
ευγενικές κυρίες καί δεσποινίδες τοϋ Λυκείου σας πού ώμόρφυναν μέ τήν παρουσία τους τό 

τσάϊ πού μάς δώσατε.
Μέ φιλικώτατα αισθήματα

Κώστα Ούράνης

★ ★ ★
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’Αθήνα 29 Ιουνίου, 1969

Πολυαγαπημένη, λατρευτή καί μεγάλη μου 
φίλη Κυρία Μαρία Π. Ίωάννου

Μέ ανέκφραστη χαρά έλαβα τό εξαίρετο τεύχος τής «Πνευματικής Κύπρου», πού τόσο 
τιμητικά αφιερώνεται σ’ ’Εσέ τή Μεγάλη Έλληνίδα τής Κύπρου μας, τήν έπνευσμένη ιέρεια 
καί Μούσα τού Υψηλού καί τού ’Ιδανικού δημιουργικού έκπολιτιστικού σου Έργου πού 
θά μείνη άθάνατο στόν αιώνα.

Δίκαια κάθε τιμή στό όνομά σου, γλυκιά καί ώραία μου ψυχή υπεράξια καί τού Χρυ
σού Μεταλλίου τής πόλης ’Αμμοχώστου καί τού Χρυσού Σταυρού τού Βασιλικού Τάγματος 
τής Εύποιίας άπό τήν Ελληνική Κυβέρνηση όπως καί κάθε θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης 
γιά τις πολύτιμες πνευματικές ύπηρεσίες καί προσφορές σου στήν ώραία Ελλάδα πού προ
σθέτει μέ τ’ όνομά σου ένα άκόμη λαμπερό πετράδι στό ολόχρυσο της στέμμα.

Έδιάβασα όλους τούς ώραίους λόγους καί τις προσφωνήσεις καθώς καί τά δημοσιεύ
ματα τών εφημερίδων καί βρισκόμουν κοντά σου, άγαπημένη μου συμμετέχοντας στή χαρά 
σου. Όλ’ αυτά τά χάρηκα στό Νοσοκομείο τού Εύαγγελισμοΰ όπου ήμουν άρρωστη ένα 
μήνα. Τώρα μόλις γύρισα στό σπίτι. ’Ελπίζω νά έλθης Μαρία μου γρήγορα στήν ’Αθήνα μας 
γιά νά τά πούμε άπό κοντά.

Σού στέλνω ένα νέο βιβλιαράκι μου «Ή θάλασσα».

Μέ άπειρη άγάπη, σέ φιλώ 
Άθηνά Ταρσούλη

Ή Μαρία μέ κυπριακές στολές.

Ε'
Για το Θανατο και την Κηδεία 

της Μ.Π. Ιωάννου

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
’Αμμόχωστος τή 10η Φεβρουάριου 1970

’Επιτροπεία
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Άμμοχώστου

Πρός τήν
Οικογένειαν άειμνήστου
ΜΑΡΙΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ
Ενταύθα

’Επί τώ θλιβερά) άκούσματι τού θανάτου τής άειμνήστου ΜΑΡΙΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ Με
γάλης Εύεργέτιδος τών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Άμμοχώστου ήτις προσέφερεν καί 
έξαιρετικήν υπηρεσίαν εις τήν Ελληνικήν Παιδείαν καί τήν πόλιν όλόκληρον ή Σχολική 
Εφορεία εις έκτακτον αύτής συνεδρίαν εις ένδειξιν τιμής καί ευγνωμοσύνης άπ εφάσισεν: 

α) όπως έκφράση πρός τήν οικογένειαν σας τά συλληπητήριά της,
β) όπως ό Πρόεδρος τής Σχολικής ’Εφορείας κατάθεση έπί τής σορού τής μεταστάσης στέ

φανον έκ φυσικών άνθέων,
γ) όπως παραμείνουν κλειστά άπαντα τά Σχολεία Μέσης καί Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως 

τής πόλεώς μας κατά τήν ημέραν τής κηδείας.
Μετά τιμής

(Α.Γ. Μιχαηλίδης)
Πρόεδρος

Τό φέρετρο τής Μαρίας Π. Ίωάννου
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ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικό Συμβούλιον του Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου συνελθόν εκτάκτως 
σήμερον Τρίτην 1 Οην Φεβρουάριου 1970 άμα τώ θλιβερφ άκούσματι τοϋ θανάτου προσφιλε- 
στάτης Προέδρου, ίδρυτρίας τοϋ Λυκείου καί Μεγάλης Εύεργέτιδος αύτοϋ, Μαρίας Πανα- 
γιώτου Ίωάννου, αποφασίζει όπως,

1 ) ή κηδεία αυτής τελεσθή δαπάναις τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου
2) τό Διοικητικόν Συμβούλιον μεταβή εις Λευκωσίς καί συνοδεύση τήν σορόν εις 

Αμμόχωστόν
3) ή σορός έκτεθή εις τό Λύκειον Έλληνίδων, τηρηθή πένθος εννέα ημερών, ύψωθή μεσί- 

στιος ή σημαία καί παραμείνη κλειστόν τό ΣωματεΙον κατά τάς ημέρας τοϋ πένθους
4) άποχαιρετίση τήν νεκρόν ή Γραμματεύς κ. Κλαίρη Άγγελίδου καί καταθέση στέφανον έκ 

μέρους τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί τών Μελών τοϋ Σωματείου
5) άναρτηθή πρόσφατος φωτογραφία τής αειμνήστου Προέδρου εις τήν αίθουσαν συνε

δριάσεων
6) παρακληθώσιν οί συγγενείς αυτής νά προσφέρωσι τά παράσημα, βραβεία τής Πατρίδος 

Ελλάδος καί τής Πόλεως, ϊνα άναρτηθώσιν εις τό Λύκειον Έλληνίδων πρός Αίωνίαν 
Μνήμην Αυτής

7) έπιδοθή τό παρόν ψήφισμα εις τούς οικείους αυτής καί
8) δημοσιευθή εις τόν 'Ημερήσιον Τύπον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου

Έν Άμμοχώστω τή 10η Φεβρουάριου 1970

★ ★ ★

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ο.Ε.Ε.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Έν Άμμοχώστω τή 11η Φεβρουάριου 1970

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Φιλοπτώχου Συλλόγου Άμμοχώστου συνελθόν εις 
έκτακτον συνεδρίαν, άμα τώ θλιβερώ άκούσματι τοϋ θανάτου τής Μεγάλης Εύεργέτιδος τής 
πόλεώς μας, Μαρίας Π. Ίωάννου άπεφάσισε τά άκόλουθα:

α) Όπως παραστή έν σώματι εις τήν κηδείαν τής μεταστάσης.
β) Όπως καταθέση στέφανον.
γ) Τελέσητότεσσαροκονθήμερον ή τρίμηνον μνημόσυνον αυτής.
δ) Συνεισφέρη ποσόν έκ πέντε λιρών υπέρ τής Παιδικής Εξοχής Λυκείου Ελληνίδων 

Άμμοχώστου.
ε) Όπως μέλη τοϋ συμβουλίου παραδώσουν τό παρόν ψήφισμα εις τήν οικογένειαν τής με

ταστάσης.
Έκ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Έν Άμμοχώστω

Πράξις
Σήμερον 11 ην Φεβρουάριου 1970, ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 9ην πρωινήν συνελθών ό 

Καθηγητικός Σύλλογος τοϋ Β' Γυμνασίου Άμμοχώστου υπό τήν Προεδρίαν τοϋ Γυμνασιάρ
χου κ. Σωτηροπούλου Σπυρίδωνος, έπί τώ θλιβερώ άγγέλματι τοϋ θανάτου τής μεγάλης 
εύεργέτιδος τής πόλεως μας άειμνήστου Μαρίας Π. Ίωάννου, διαθεσάσης ού μόνον τόν 
υλικόν άλλά καί τόν πνευματικόν αύτής πλούτον εις έργα άγάπης καί πνευματικής 
έξυψώσεως καί ψυχικής καλλιέργειας τοϋ πλησίον άποφασίζει όπως

1 ) Ύψωθή μεσίστιος ή σημαία τοϋ Γυμνασίου σήμερον.
2 ) Λεχθή ό πρέπων έπαινος ύπό τοϋ Γυμνασιάρχου εις κοινήν συγκέντρωσιν τών μαθητών. 
3) Κατόπιν άποφάσεως τής Σχολικής Εφορείας διακοπούν τά μαθήματα καί σύσσωμος ό

καθηγητικός Σύλλογος μετά άντιπροσωπείας μαθητών καί μαθητριών παρακολουθήση 

τήν έκφοράν.4) Ή Διεθύνσις τού Γυμνασίου έπιδώση άντίγραφον τοϋ ψηφίσματος εις τούς οικείους 

αύτής.
Έφ ω συνετάχθη ή παρούσα πράξις, ήτις καί υπογράφεται ώς έπεται,

Οί Καθηγηταί 
επονται ύπογραφαί

Ακριβές άντίγραφον

Ό Γυμνασιάρχης
Σπ. Σωτηρόπουλος

Ό Γυμνασιάρχης 
Σπ. Σωτηρόπουλος

Έν Άμμοχώστω αύθημερόν

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Ό Καθηγητικός Σύλλογος τού Α’ Γυμνασίου Άμμοχώστου συνελθών έκτάκτως σήμερον 
Τετάρτην, 11 Φεβρουάριου 1970, καί λαβών γνώσιν τοϋ θανάτου τής μεγάλης εύεργέτιδος τής 
πόλεως Άμμοχώστου καί τού Σχολείου Μαρίας Π. Ίωάννου, -ψηφίζει τά άκόλουθα:

α) όπως άναρτηθή μεσίστιος σημαία έπί τοϋ κτιρίου τού Σχολείου

β) όπως τό Σχολείον άργήση κατά τήν σημερινήν ήμέραν
γ) όπως ό Καθηγητικός Σύλλογος έν σώματι καί άντιπροσωπεία μαθητών παραστοϋν εις

τήν κηδείαν
δ) όπως κατατεθή στέφανος έπί τής σορού
ε) όπως τό όνομά της χαραχθή εις τήν στήλην τών μεγάλων εύεργετών τοϋ Γυμνασίου καί 

στ) όπως ή είκών τής Μεγάλης Εύεργέτιδος άναρτηθή εις τήν αίθουσαν τοϋ Καθηγητικού

Συλλόγου.
Έν Άμμοχώστω τή 11 Φεβρουάριου, 1970

Ό Γραμματεύς 
Μ. Δαμιανίδης

Ό Γυμνασιάρχης 
Π. Περσιάνης
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ Τεχνολογικών -Εμπορικών 
- ΟΙκονομικών καί Γλωσσικών Σπουδών 
’Αμμόχωστος

Ψήφισμα

Ό Σύλλογος τών καθηγητών τής ’Ακαδημίας Άμμοχώστου συνελθών εκτάκτως επί τώ 
θλιβερώ άγγέλματι τού θανάτου τής έριτίμου καί άειμνήστου κυρίας Μαρίας Π. Ίωάννου, 
μεγάλης εύεργέτιδος τής Ελληνικής Παιδείας αποφασίζει όπως:

1 ) Έκφράση τά συλλυπητήρια καί τήν βαθεΐαν οδύνην προς τήν άδελφήν τής θανατούσης 
κυρίαν Πνευματίαν Μέρτακα καί λοιπούς συγγενείς της.

2) Έξαρθή πρός τούς μαθητάς τής Σχολής τό έθνικόν εργον τής μεταστάσης καί τηρηθή μο
νόλεπτος σιγή εις μνήμην αυτής.

3) Άναρτηθή μεσίστιος ή Σημαία τοϋ Σχολείου επί τριήμερον, ήτοι τήν 11 ην, 12ην καί 13ην 
τρέχοντος.

4) ’Αργήσει ή Σχολή κατά τήν ημέραν τής κηδείας.
5) Παρευρεθή ό Καθηγητικός Σύλλογος εν σώματι μετά τών μαθητών τής ’Ακαδημίας εις 

τήν κηδείαν.
6) ’Επίτροποί τών τάξεων Δ, Ε, Στ, καί πάντες οί μαθηταί τής Στ ' τάξεως παρευρεθοϋν υπό 

μορφήν τιμητικής φρουράς φέροντες μέλαν περιβραχιόνιον.
7) Κατατεθή στέφανος έκ φυσικών άνθέων εις τόν νεκρόν τής θανούσης
8) Έπιδοθή τό παρόν εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώ- 

στου
9) Δημοσιευθή τό παρόν εις τόν εγχώριον τύπον.

Έν Άμμοχώστω τή 11η Φεβρουάριου, 1970
Α. Π. Παπαθωμάς

Άπό τήν κηδεία τής Μαρίας II. Ίωάννου.

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΑΕΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ’Αμμόχωστος τή 11η Φεβρουάριου 1970 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

Ψήφισμα

Ό Καθηγητικός Σύλλογος τοϋ Γυμνασίου Θηλέων Άμμοχώστου συνελθών σήμερον 
11ην Φεβρουάριου καί ώραν 8ην πρωινήν εις έκτακτον συνεδρίαν άμα τώ θλιβερώ 
άγγέλματι τοϋ θανάτου τής Μαρίας Παναγιώτου Ίωάννου, μεγάλης εύεργέτιδος τής πόλεως 
καί Προέδρου τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου άποφασίζει όπως:

1. παραστή ό Καθηγητικός Σύλλογος καί άντιπροσωπεία τών μαθητριών τοϋ Γυμνασίου 
εις τήν κηδείαν τής έκλιπούσης,

2. κατατεθή στέφανος έκ μέρους τοϋ Γυμνασίου
3. άναρτηθή ή είκών τής άειμνήστου εύεργέτιδος εις τήν αίθουσαν Καθηγητών τοϋ Γυμνα

σίου
4. εις κοινήν συγκέντρωσιν τών μαθητριών άνακοινωθή τό θλιβερόν γεγονός καί έξαρθή ή 

προσφορά τής έκλιπούσης εις τήν παιδείαν, τήν πατρίδα καί τήν πνευματικήν άνύψωσιν 
τής πόλεως

6. έπιδοθή τό παρόν ψήφισμα εις τούς οικείους τής άποβιωσάσης καί δημοσιευθή.

Διά τόν Καθηγητικόν Σύλλογον 
Ί.Σ. Άναγνωστόπουλος

Γυμνασιάρχης

Ψήφισμα του Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου 
επί τώ θανάτω τής ’Αειμνήστου Μαρίας Π. Ίωάννου

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου συνελθόν 
έκτάκτως, τήν Τρίτην, ΙΟην Φεβρουάριου 1970, άμα τώ θλιβερώ άκούσματι τοϋ θανάτου 
προσφιλεστάστης Προέδρου, Ίδρυτρίας τοϋ Αυκείου καί Μεγάλης Εύεργέτιδος αύτοϋ Μα
ρίας Π. Ίωάννου, άποφασίζει όπως,

1) Ή κηδεία αυτής τελεσθή δαπάναις τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου. 2) Τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον μεταβή εις Λευκωσίαν καί συνοδεύση τήν σορόν εις Αμμόχωστον. 3) Ή 
σορός έκτεθή εις τό Λύκειον Έλληνίδων, τηρηθή πένθος έννέα ημερών, ύψωθή μεσίστιος ή 
σημαία καί παραμείνη κλειστόν τό Σωματεϊον κατά τάς ημέρας τοϋ πένθους. 4) Άποχαιρε- 
τίση τήν νεκρόν ή Γραμματεύς κ. Κλαίρη Άγγελίδου καί καταθέση στέφανον έκ μέρους τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί τών μελών τοϋ Σωματείου. 5) Άναρτηθή πρόσφατος φωτογρα
φία τής άειμνήστου Προέδρου εις τήν αίθουσαν συνεδριάσεων. 6) Παρακληθώσιν οί συγγε
νείς αυτής νά προσφέρωσι τά παράσημα βραβεία τής Πατρίδος Ελλάδος καί τής πόλεως, ίνα 
άναρτηθώσιν εις τό Λύκειον Έλληνίδων πρός αίωνίαν μνήμην αυτής. 7) Έπιδοθή τό παρόν 
ψήφισμα εις τούς οικείους αυτής καί 8) Δημοσιευθή εις τόν ημερήσιον Τύπον.

Έξ άλλου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου 
έκφράζει τήν βαθεΐαν λύπην του, διότι λόγω συνωνυμίας πρός έτερον ιερέα τής πόλεως δέν 
προσεκλήθησαν οί ιερείς τοϋ Αγίου Νικολάου, όπως παραστώσιν εις τήν κηδείαν τής Προέ
δρου τοΰ ΛΕΑ, Μαρίας Π. Ίωάννου.
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Ό Φιλόπτωχος Σύλλογος
Επίσης τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Φιλοπτώχου Συλλόγου Άμμοχώστου, συνελθόν 

εις έκτακτον συνεδρίαν, άμα τώ θλιβερώ άκούσματι τοϋ θανάτου τής Μεγάλης Εύεργέτιδος 
τής πόλεως Μαρίας Π. Ίωάννου, άπεφάσισεν όπως:

1) Παραστή έν σώματι εις τήν κηδείαν τής μεταστάσης. 2) Καταθέση στέφανον. 3) Τελέ- 
ση τό τεσσαρακονθήμερον ή τρίμηνον μνημόσυνον αυτής. 4) Συνεισφέρη 5 λ. ύπερ τής Παι
δικής Εξοχής Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου. 5) Μέλη τοϋ Συμβουλίου παραδώσουν τό 
παρόν ψήφισμα εις τήν οικογένειαν τής μεταστάσης.

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 2.2.1970

if ★ ★

Πάνδημος έτελέσθη χθες ή κηδεία τής Μαρίας Ίωάννου
Έτελεσθη τήν 1 μ.μ. τής χθες, εκ τοϋ ιερού ναοϋ Άγιος Ζώνης, ή κηδεία τής αειμνήστου 

προέδρου τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου Μαρίας Π. Ίωάννου. Τής κηδείας προέ- 
στη ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Μακάριος, καί εις αύτήν παρέστησαν ό 
Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, α'ι άρχαί τής πόλεως Άμμοχώστου καί 
χιλιάδες κόσμου εξ όλης τής νήσου.

Επικήδειους έξεφώνησαν ό Δήμαρχος κ. Άνδρέας Πούγιουρος, ό Πρέσβυς τής 
Ελλάδος κ. Μ. Άλεξανδράκης, ή Γραμματεύς τοϋ ΛΈ.Α. κ. Κλαίρη Άγγελίδου, ή κ. Γ. 
Κουππαρή έκ μέρους τών γυναικείων σωματείων Λευκωσίας, ό κοινοτάρχης Αγίας Ζώνης 
Άμμοχώστου κ. Γ. Ζαχαριάδης καί άλλοι, οί όποιοι έξήρον τήν πολυσχιδή προσφοράν εις 
τήν κοινωνίαν καί τήν πατρίδα τής άποβιωσάσης προέδρου τοϋ Λ.Ε.Α.

Έπί τής σοροϋ της κατετέθησαν εκατοντάδες στέφανοι έκ μέρους οργανώσεων, συλλό
γων καί έκτιμητών τοϋ έργου της. Τής νεκρώσιμου πομπής προηγείτο ή φιλαρμονική τοϋ 
Δήμου Άμμοχώστου.

Έπί πλείστων κτιρίων τής πόλεως Άμμοχώστου άνηρτήθησαν μεσίστιοι σημαΐαι, τά δέ 
σχολεία ήργησαν καί έξέδωσαν ψηφίσματα τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τήν έκδημήσασαν.

«ΑΓΩΝ», 12 Φεβρουάριου 1970

Προσκύνημα τής σοροϋ τής Μαρίας Π. Ίωάννου στό ΑΕΑ.

Άπεβίωσε χθες ή Πρόεδρος τοϋ Λυκείου 
Έλληνίδων Άμμοχώστου Μαρία Π. Ίωάννου

ΕΞΕΑΙΠΕ ΜΙΑ ΕΚΛΕΚΤΗ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τής κηδείας θά προστή σήμερον ό Μακαριώτατος

Άπεβίωσε τήν 1 μ.μ. τής χθές εις κλινικήν τής Αευκωσίας συνεπεία τής άνιάτο 
άσθενείας ή Πρόεδρος τοϋ Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου Μαρία Π. Ίωάννου.

Πολλά μέλη τοϋ Λυκείου, διά τήν ϊδρυσιν τοϋ όποιου ή μεταστάσα είχεν άφιερώσει 
όλοκληρον τόν έαυτόν της καί σημαντικόν μέρος τής περιουσίας της, κατήλθον άμα τώ 
άγγέλματι τοϋ θανάτου τής Προέδρου των, εις Λευκωσίαν καί συνώδευσαν τήν σορόν εις 
Αμμόχωστον, όπου τήν 1 μ.μ. τής σήμερον θά τελεσθή ή κηδεία έν τώ ί. ναώ Αγίας Ζώνης. 
Ταύτης θά προσττί ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος.

Ή σορός έξετέθη εις λαϊκόν προσκύνημα χθές έν τώ οίκήματι τοϋ ΛΕΑ, πολλοί δέ 
πολϊται άπέτισαν φόρον τιμής. Τά σχολεία τής Άμμοχώστου θά διακόψουν σήμερον τά μα- 
θήματά των εις ένδειξιν τιμής διά τήν έκλιποϋσαν φιλόμουσαν δέσποιναν.

Βιογραφικά
Ή μεταστάσα έγεννήθη τό 1895 εις Αμμόχωστον. Τό 1915 άπεφοίτησε τοϋ Παγκυπρίου 

Διδασκαλίου, έφοίτησε δέ άκολούθως εις τήν Σχολήν Καλογραιών «Άγιος Ιωσήφ» Λευκω
σίας, όπου καί έδίδασκεν Ελληνικά. Μεταξύ τών έτών 1916 καί 1929 έδίδαξεν εις τό 
Άνώτερον Παρθεναγωγεϊον Άμμοχώστου. Κατά τήν περίοδον ταύτην άνεπτυξεν έξαιρετι- 
κήν φιλανθρωπικήν καί φιλόμουσον δράσιν. Τό 1927 ήρμήνευσε τόν ρόλον τής Αντιγόνης 
εις τήν ομώνυμον Τραγωδίαν τοϋ Σοφοκλέους. Τό 1930 εξελεγη Πρόεδρο·;, τοϋ Λυκείου 
Έλληνίδων Άμμοχώστου, θέσιν τήν όποιαν διετήρησε καί έτίμησε μέχρι τοϋ θανάτου της. 
Τό 1967 παρεχώρησε πρός τό Λύκειον καλλιμάρμαρον μέγαρον, άνεγερθέν δαπάναις αυτής.

Ή ζωή τής άποβιωσάσης χθές εύγενοϋς δεσποίνης υπήρξε μία συνεχής άνάλωσις διά 
τήν προαγωγήν τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών καί γενικώτερον διά τήν υπηρεσίαν κάθε 

άνθρωπιστικής άνάγκης.

Άναγνώρισις
Ή όλη προσφορά τής Μαρίας Π. Ίωάννου έτυχε γενικής άναγνωρίσεως. Αυτή έτιμήθη 

πέρυσιν ύπό τοϋ Άντιβασιλέως κ. Ζωϊτάκη διά τοϋ Χρυσού Σταυρού τού Βασιλικού Τάγ
ματος τής Εύποιΐας. Επίσης πέρυσιν είχεν άπονεμηθή πρός αύτήν ύπό τοϋ Δημοτικού Συμ
βουλίου Άμμοχώστου τό μετάλλιον τής πόλεως

Ωσαύτως ή μεταστάσα έτιμήθη ύπό τού Ροταριανού Όμίλου Άμμοχώστου, τοϋ Σωμα
τείου «Ίννερ Χουήλ» Άμμοχώστου, τοϋ Καθηγητικού Συλλόγου, τού Συνδέσμου Γονέων 
Άμμοχώστου καί τής Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου.

«ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ» 11 Φεβρουάριου 1970
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’Αποχαιρετισμός στήν κηδείαν τής Μαρίας Π. Ίωάννου

Τήν τραγικήν μοναδικήν αυτήν στιγμήν, συγκεντρωμένοι γύρω στό ανθοστολισμένο 
σου φέρετρο, αναπολούμε τό πέρασμά σου άπό τήν γην, τό πέρασμα ενός ανθρώπου πού 
έκαμε ποίηση τήν ζωή καί πού όλη ή ζωή του ήταν ρυθμός, αρμονία καί ποίηση.

«Τά τραγούδια μας τάλεγες δλα
τούτο μόνο δέν θέλει τό πής 
τούτο μόνον δέν θέλει τ’ άκούσης 
καί τήν πλάκα τού τάφου κρατής».

Σήμερα χαρούμενες οί δοξαριές τοΰ βιολιτζή δέν θά ήχήσουν καί τό λαγούτο θά σωπά- 
ση λυπημένο.

Σήμερα οί κοπέλλες τού Λυκείου σου, πνευματικά παιδιά σου, δέν θά χορέψουν λυγερί- 
κορμους Ελληνικούς χορούς, ούτε καί θ’ άναπαραστήσουν τ’ άγνά Κυπριακά μας έθιμα 
στό Σαλαμίνιο θέατρο.

«Σήμερα μαύρος ουρανός
σήμερον μαύρη μέρα 
σήμερον πού χωρίζεται 
παιδίν πού τήν μητέραν».

ΓΓ αύτόν τόν άποχωρισμόν θρηνούμεν γύρω σου. ΓΓ αύτόν θρηνούν καί δλα τά παιδιά 
σου, τά παιδιά πού τ’ άνάθρεψες μέ τό μάννα τής πίστης σου, πού τά πότισες μέ τό νέκταρ 
τού λόγου σου, πού τά δίδαξες πώς νά άνοίγουν τά φτερά καί νά πετοΰν, άπό τούς κίονες 
τής πόλης τού Ευαγόρα, ώς τήν μοναδική κι υπέρλαμπρη κορφή τοΰ Παρθενώνα.

Θέλω τραγούδια νά σού πώ Μαρία Π. Ίωάννου, μέ τό βιολί τοΰ Παλαμά τοΰ Σολωμού 
τή λύρα, μέ τή φωνή δεκάδων άξιων ποιητών τής γαλανής Πατρίδας. Μ’ άλλοίμον «ούτε γιά 
χαρά ούτε γιά πανηγύρι» ή πρόσκλησή σου σήμερα: κι έτσι μέ σεβασμό έπάνω στό σεπτό σου 
σκήνωμα, έναποθέτω στεφάνια άπό λουλούδια έκ μέρους τοΰ Εθνικού Συμβουλίου 
Έλληνίδων Κύπρου, τής Πνευματικής ’Αδελφότητος, τής Μάνας, τής Ένώσεως καί τής Φι- 
λοπτώχου ’Αδελφότητος Λευκωσίας, στερνή άνθρώπινη προσφορά στήν άξια καί δυνατή 
πού φεύγει.

Πορεύου έν ειρήνη. Ό άγώνας ό καλός, κλήρος σου καί δικαίωσή σου. Κι εύχομαι κά
ποιος ποιητής μιά μέρα, θαυμαστής στής βαρείας κληρονομιάς πού μάς άφήνεις «γαλάζιο 
στά χέρια κρατώντας λουλούδι, τή ζωή σου, νά πάρη νά τήν κάμη τραγούδι».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ 
(χειρόγραφο)

’Αποχαιρετισμός τής Γραμματέως τού Λυκείου Έλληνίδων
κ. Κλαίρης Άγγελίδου κατά τήν ημέραν τής κηδείας τής Προέδρου 

τού Λυκείου Έλληνίδων κ. Μ.Π. Ίωάννου

Είναι στιγμές πού ό άνθρωπος δέν θέλει νά πιστέψη πώς υπάρχουν, δέν θέλει νά τις συ- 
νειδητοποιήση, νά γευτή τήν πίκρα τους καί μ’ αυτές τά γεγονότα πού συνυπάρχουν.

Γιά μάς, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Λυκείου Έλληνίδων είναι απίστευτο ότι έχετε 
φύγει, ότι πιά τό Λύκειο θάναι έρημο, ότι δέν θάσαστε άνάμεσά μας ψυχή κι’ οδηγός στήν 
κάθε πνευματική έκδήλωση τοΰ Σωματείου.

40 ολόκληρα χρόνια σταθήκατε κρατώντας τόν πυρσό τής Ελληνικής ιδέας καί φωτί
σατε τις ψυχές έκατοντάδων γυναικών τής πόλεώς μας. 40 ολόκληρα χρόνια τό Λύκειον 
Έλληνίδων πρωτοστατεί στις πνευματικές εκδηλώσεις γιατί άφιερώσατε τήν ζωή σας 
όλόκληρη, σ’ αύτό τό σκοπό.

Τώρα; Τώρα ή ψυχή μένει μετέωρη μιά στιγμή. Δέν μπορούμε νά σκεφθοϋμε τί θά γίνη; 
Τούτη τήν ώρα δέν έχω τήν δύναμη νά σκεφθώ.

Όμως αυθόρμητα μοΰρχεται νά σάς κάμω μιά υπόσχεση, ιερή υπόσχεση, πώς τό έργο 
πού άρχίσατε, τό έργον πού ονειρευτήκατε, κι’ ήταν ό άμετάθετος σκοπός τής ζωής σας, τό 
έργο πού θεμελιώσατε καί στεριώσατε μέ τόσο μόχθο, δέν θά τ’ άφήσουμε νά σβήση.

Άλλωστε δέν έχει τήν δύναμη ό άνθρωπος ούτε κι’ ό Χρόνος νά σβήση τ’ αστέρια.

Κι’ είναι τό έργο σας ένα άστέρι στόν ουρανό τής Γλαυκής Ελληνικής Πατρίδας πού 
τόσο άγαπήσατε, ώστε μέ κίνδυνο τής ζωής σας στό διάστημα τοΰ άγώνος νά φυλάγετε κα- 
ταζητουμένους, γραφομηχανές και πολυγράφο στό σπίτι σας. Αγαπήσατε τήν Ελλάδα καί 
κείνη όμως τόσο σάς τίμησε.

Άπό μένα τούτη τήν ώρα δεχθήτε ένα μάτσο τις ευχαριστίες μου. Άναλογίζομαι πόσο 
απλά μοΰ είπατε: «Θά σέ βοηθήσω νά σπουδάσης». Καί πόση άπέραντη άγάπη υπήρχε σέ 
τούτα τά λόγια. Πρό παντός άγάπη. Σάς οφείλω τό παν. ΚΓ όσο ζώ θά σάς ευγνωμονώ.

Άπό τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Αυκείου μας, δεχθήτε τούτα τά λίγα λουλούδια 
σάν έγκάρδιο δείγμα τής μεγάλης άγάπης μας καί τής βαθειάς ευγνωμοσύνης μας.

Ό θάνατος όσο σκληρός καί άγριος δέν θά σταθή έμπόδιον άνάμεσά μας.

Αίωνία σας ή μνήμη. (δακτυλογραφημένο)
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’Αποχαιρετισμός

Μιά χειμωνιάτικη ημέρα, βαρεία καί θλιμμένη σάν τις ψυχές τών ανθρώπων, πού 
άκούγοντας τό θλιβερό μαντάτο τοϋ χαμού σου κίνησαν απ’ όλες τις γωνιές τοϋ νησιού γιά 
νά σού δώσουν τόν τελευταϊον ασπασμό καί νά σέ συνοδεύσουν στήν τελευταία σου κατοι
κίαν, μιά μέρα σάν κι εκείνη πού μαζευτήκαμε όλοι γύρω σου, συγγενείς, φίλοι καί έκτιμητές 
τοϋ έργου σου γιά ν’ άποτίσωμε ύστατη τιμή σέ Σένα, τήν μεγάλην ιέρειαν τών εύγενών 
ιδεωδών, σέ Σένα, πού ήνάλωσες τήν ζωήν σου κηρύττοντας καί λειτουργώντας τά έθνικά 
καί ήθικά διδάγματα πού άντλοϋσες άπό τήν άστείρευτη πηγή τής μεγάλης σου ψυχής, μιά 
μέρα τέτοια μεγάλη σέ νόημα καί περιεχόμενο είναι καί ή σημερινή.

Σήμερα, πού ό πόνος άρχισε νά κατασιγάζη καί ή ψυχή νά γαληνεύη, μαζευτήκαμε καί 
πάλιν εδώ, στόν καλλιμάρμαρον ναόν σου γιά ν’ άναλύσουμε καί νά άξιολογήσουμε τό 
έργον σου, ν’ άποτίσωμε φόρον τιμής σέ Σένα τήν Πνευματικήν γυναίκα, πού μέ τό μεγα- 
λεΐον τής ψυχής σου κατώρθωσες νά πραγματοποιήσης τούς φιλόδοξους όραματισμούς 
σου, νά θεμελιώσης καί νά στεριώσης έργον ύψηλόν καί αιώνιον.

νΗλθαμε εδώ, στήν πόλιν πού λάτρευσες καί πού τής χάρισες όλον τόν εαυτόν σου, σάν 
εύλαβεΐς προσκυνητές, νά σταθούμε μέ ίεράν προσήλωσιν μπροστά στήν αίωνίαν μνήμην 
σου, ν’ άτενίσουμε μέ βαθειά συγκίνησιν καί προσοχήν πρός τό μεγάλο οικοδόμημα πού μέ 
τά χέρια τοΰ νοϋ καί τής ψυχής λιθάρι, λιθάρι έκτιζες σ’ όλο τό διάβα τής ζωής σου.

Ήλθαμε έδώ, ν’ άντλήσουμε πίστιν, δύναμιν καί άντοχήν άπό τά έπιτεύγματά σου καί 
νά γίνωμε άξιοι συνεχιστές τοϋ έργου σου· νά ένισχύσωμε τό φώς τής δάδας, πού καίει στις 
ίδικές μας τις ψυχές γιά νά γίνωμε καί εμείς σάν κι’ ’Εσένα ταχείς λαμπαδιφόροι τής 
έλπίδας καί τής χαράς στις ψυχές τών συνανθρώπων μας.

Έφυγες άπό τόν κόσμον πού άγάπησες μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής σου, ήλθε τό 
πλήρωμα τοϋ χρόνου άναπάντεχα, προτού άκόμη συμπληρώσεις τά μεγαλεπίβολα σχέδιά 
σου.

Μά, άν ό θάνατος σέ πήρε μακρυά καί δέν μπορείς πλέον διά τοϋ στόματός σου νά κη
ρύττεις τις ιερείς σου ύποθήκες, όμως, δέν μπόρεσε, δέν θά σταθή ικανός νά κόψη τό νήμα 
τών δεσμών, πού άρρηκτα καί παντοτεινά θά συνδέη τήν φωτεινήν μορφήν σου μέ τήν ψυχήν 
τής σημερινής γενιάς καί έκείνων πού θ’ άκολουθήσουν.

Τό πανανθρώπινο έργον σου, πού σάν χρυσή διαθήκη άφήνεις στούς διαδόχους σου, 
έγινεν ισχυρός, πανύψηλος βωμός, άφθαρτος στόν χρόνον, όπου ή γλυκειά μορφή σου θά 
προβάλλη πάντα σάν όδηγήτρια τοϋ καλού καί τοΰ ώραίου.

Βραβεύτηκες στή ζωή γιά τήν μεγάλην προσφοράν σου στήν Πατρίδα. Μέ τό μεγάλο 
καί πολύτιμο έργο σου έπάξια κέρδισες τήν αιωνιότητα.

ΜΑΡΙΑ ΜΓΓΛΕΤΤΟΝ 
(χειρόγραφό)

★ ★ ★

ΜΝΗΜΗ
Μιά πνευματική θυγατέρα τοϋ νησιού τής ’Αφροδίτης

Ή ήρωϊκή μας Μεγαλόνησος Κύπρος, μέ τόν θάνατο τής Μαρίας Π. Ίωάννου, τό γέ
νος Άνδρέου, πού ύστερα άπό βαρειά άσθένεια έσβησε πριν λίγες μέρες σέ κλινική τής Λευ
κωσίας, έχασε μιά πολύτιμη πνευματική της θυγατέρα, μεγάλη κοινωνική εύεργέτιδα καί 
γενναία δωρήτρια τοΰ μεγαλόπρεπου καί καλλιμάρμαρου Λυκείου τών Έλληνίδων 
Άμμοχώστου, πού μ’ αύτό στόλισε τελευταία, μέ δικές της δαπάνες, τήν ιστορική πόλη τοΰ 
Εύαγόρα. Μέ μιά φλογερή ελληνική ψυχή καί μέ πνεύμα άνήσυχο καί δημιουργικό, γεμάτη 
ώραΐα έθνικά ιδανικά πού άξιοποίησε σέ όλη της τή ζωή μέ τήν έμπρακτη προσωπική της 
δράση, πνευματική, καλλιτεχνική, κοινωνική, άνθρωπιστική, ή μεγάλη Κυπρία επί 40 χρό
νια έστάθηκε μιά φωτεινή μορφή άληθινής ιέρειας άφοσιωμένης στό ιεραποστολικό της 
έργο, τό έξυψωτικό τής ψυχής καί τοϋ πνεύματος στούς κόσμους τών Γραμμάτων καί τής 
Τέχνης, μιά ήρωϊκή άγωνίστρια στόν στίβο τής πάλης γιά τήν εκπολιτιστική διαφώτιση καί 
έκλέπτυνση τοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος τοΰ λαού καί τής κοινωνικής στάθμης, ταυτό
χρονα καί μιά χριστιανική φιλόστοργη μάννα τής φτωχολογιάς μέ τις εύεργεσίες της, 
ιδιαίτερα μέ τις ύποτροφίες σέ όσους έκρινε πώς άξιζαν τήν ύλική καί ήθική, βοήθειά της.

Όρμώμενη άπό τή βαθύτατη άγάπη της στόν άνθρωπο καί στήν Ελλάδα, πού είναι πά
ντα, όπως ξέρουμε, βαθειά ριζωμένη στις ψυχές τών Κυπρίων, ή Μαρία Ίωάννου έταξε τή 
ζωή της όλοκαύτωμα στήν ιδέα τής μεγαλής Πατρίδας: Νά έργαστεί γι’ αυτή, ν’ άναλώσει - 
όπως καί τήν άνάλωσε - τήν ύπαρξή της σέ δ,τι είναι Ελλάδα, καί μόνο Ελλάδα.

Άπό τήν έποχή πού τελείωσε τις σπουδές της στό Παγκύπριο Διδασκαλείο (1915) καί 
διορίστηκε δασκάλα στόν Ανώτερο Παρθεναγωγείο τής Άμμοχώστου - όπου γεννήθηκε τό 
1895 - είχε άρχίσει νά μεταγγίζει στις μαθήτριές της τό άνθομέλι τής καλλιτεχνικής της 
ψυχής μέ τούς ιερούς ένθουσιασμούς της καί τή λατρεία της γιά δ,τι έλληνικό, γιά τήν 
αιώνια, τή ζωντανή, τήν άγέραστη Ελλάδα. Ό κάθε λόγος της πέφτει σάν τόν καλό τόν σπό
ρο στήν καρπερή γή. Πολλά ώρα'ια σχέδια καί όνειρα άναταράζουν τήν άνήσυχη σκέψη της. 
Άραγε θά άξιωθεϊ κάποτε νά ιδρύσει μιά δική της σχολή, ένα ναό τής Τέχνης, κάτι πού νά 
είναι καί πνευματικό καί καλλιτεχνικό κέντρο μέ άνώτερο άνθρωπιστικό σκοπό, μαζί καί 
κυψέλη έργασίας γιά τή διατήρηση τών έθνικών καί ιστορικών μας παραδόσεων, τής λαο
γραφίας μας καί γενικώτερα τής λαϊκής μας τέχνης;

Ή ιδιαίτερη λατρεία της στούς άρχαίους μας τραγικούς τής έμπνέει τήν ιδέα νά διδάξει 
τήν Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλή καί νά τήν παρουσιάσει στό θέατρο «’Ολύμπια» τής Κύπρου, 
έρμηνεύοντας ή ίδια τόν ρόλο τής ήρωίδας τοϋ έργου. Δέν άργεΐ νά περάσει πολύς καιρός 
καί ένας εύτυχισμένος γάμος ένώνει τή Μαρία Άνδρέου μέ τόν πολιτισμένο καί βαθύπλου
το άρχοντα τής Άμμοχώστου Παναγιώτη Ίωάννου, θερμό καί φιλοπρόοδο πατριώτη πού 

τής γίνεται πρόθυμος βοηθός στό έργο της.
Τά ώραΐα όνειρα τής Μαρίας γίνονται τώρα ζωντανή πραγματικότητα. Ιδρύεται τό 

«Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου» μέ τό ώδεϊο του, μέ τό κυριακό σχολείο του, καί 
άνακηρύσσεται ή κ. Μαρία Π. Ίωάννου ίδρύτρια καί πρόεδρός του (1930-1970).

Σάν άοκνη μέλισσα εργάζεται έπιστρατεύοντας γιά τήν έπιτυχία τοϋ σκοπού της, τις 
πιό μορφωμένες δέσποινες καί κοπέλλες τοϋ τόπου, οργανώνοντας φιλολογικά τσάγια μέ 
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απαγγελίες, λογοτεχνικές συγκεντρώσεις καί μουσικές συναυλίες - πιάνο, βιολί, τραγούδι, 
παιδική χορωδία διευθυνόμενη άπό διαπρεπείς καθηγητές καί καλλιτέχνες. Τά δημοτικά 
μας τραγούδια καί οί λαϊκοί μας χοροί διδάσκονται άπό ειδικούς. Ή βιβλιοθήκη τοϋ Λυ
κείου πλουτίζεται μέ χρήσιμα βιβλία όπως καί ιματιοθήκη μέ ώραΐες φορεσιές. ’Οργανώ
νεται ή μεγαλύτερη γιορτή καί επίδειξη τοϋ κυπριώτικου γάμου πού ή άλησμόνητη Ίωάννου 
είχε ονειρευτεί κάποτε νά τόν παρουσιάσει στό Παναθηναϊκό Στάδιο σ’ όλη τή λαϊκή του 
λαμπρότητα. Ύστερα άπό λίγα χρόνια χάνει τόν άγαπημένο σύντροφο καί έμψυχωτή της. 
Τό χτύπημα είναι σκληρό, μά ό σκοπός είναι ιερός καί δυνατή, πολύ δυνατή ή ψυχή της. Γι’ 
αύτό παρ’ όλη τήν συντριβή της δέν χάνει τόν προσανατολισμό της. ’Οργανώνει παιδικό θέ
ατρο, παιδικές έξοχές, στέλνει, όπως είπα, μέ υποτροφίες νέους μέ ταλέντο μουσικό στό 
έξωτερικό φροντίζει γιά τή σπουδή φτωχών κοριτσιών. Διδάσκει μόνη της νεοελληνικό θέα
τρο σέ νέους καί κοπέλλες τοϋ λαοϋ, άνεβάζοντας στή σκηνή τόν «"Ορκο τοϋ πεθαμένου» 
τοϋ Παπαντωνίου, τήν «Τρισεύγενη» τοϋ Παλαμά, στήν «Στέλλα Βιολάντη» τοϋ Ξενόπου- 
λου. Νέος άέρας πνέει τώρα στήν ’Αμμόχωστο όπου τό Λύκειο τών Έλληνίδων γίνεται 
σταθμός άνώτερου πνευματικού πολιτισμού μ’ επί κεφαλής τήν ίδρύτρια πρόεδρό του, δί
νοντας τό πρώτο παρών σέ κάθε υψηλή πατριωτική έκδήλωση.

Ή Μαρία Ίωάννου έστάθηκε γιά τήν Κύπρο ο,τι ή Καλλιρρόη Παρρέν γιά τήν ’Αθήνα 
όπου πολλά χρόνια προτύτερα είχε ιδρύσει τό πρώτο Λύκειο Έλληνίδων στήν ελεύθερη 
Ελλάδα. Μέ τήν ίδρυσή του έκείνη τήν έποχή άνοιξε τόν δρόμο στό πνευματικό ξεσκλάβω- 
μα τής Έλληνίδας άπό τή σκάφη καί τόν τέντζερη καί τήν άξιοποίηση τών ψυχικών καί 
πνευματικών ικανοτήτων της. Άν καί άπό τούς πιό φωτισμένους τής ’Αθήνας ή ίδρυση τοϋ 
σπουδαίου αυτού Σωματείου χαιρετίστηκε μέ χαρά κι’ αισιοδοξία, ύπήρξαν καί άλλοι 
«κοντόφθαλμοι» πού σκανδαλίσθηκαν καί τό έκριναν πολύ «τολμηρό». Καί όπως ή Παρρέν 
συνάντησε άντιδράσεις καί πόλεμο άπό τό ισχυρό φύλο σάν «ξεμυαλίστρα» τών γυναικών 
καί τών κοριτσιών της, πού θά έγίνονταν «σουφραζέτες», τό ίδιο καί ή μεγάλη Κυπρία είχε 
ν’ άντιμετωπίσει στήν άρχή, άπό μερικούς άνίδεους, άντιξοότητες καί κατηγορίες γιά τό 
«καφενείο» της, πού άνοιξε στήν ήσυχη ’Αμμόχωστο καί άναστάτωσε τό γυναικείο φύλο της.

Τά χρόνια περνούν. Ή έθνική καί ώφελιμιστική δράση τοΰ Λυκείου τής Άμμοχώστου 
άσκεΐ μεγάλη ήθική καί πνευματική επίδραση στήν κυπριακή νεολαία. Ή ίδρύτριά του λά- 
τρισσα φανατική καί τού άρχαίου ελληνικού πνεύματος, εισάγει στό πρόγραμμα τών μαθη
μάτων τοΰ Ιδρύματος τή μελέτη τής άρχαίας τραγωδίας, καταρτίζοντας θιάσους άπό εργα
τικά παλληκάρια καί κοπέλλες τοΰ λαοϋ πού τούς διδάσκει ή ίδια μέ άπέραντη υπομονή, μέ 
θαυμαστά άποτελέσματα. Ταυτόχρονα έχει άναθέσει σέ μεγάλους άρχιτέκτονες τήν άνέγερ- 
ση σέ οικόπεδό της ενός, μπορούμε νά πούμε ήγεμονικοϋ καλλιμάρμαρου μεγάρου μέ περι
στύλιο καί άέτωμα πάνω άπό τό πρόπυλον, όπου θά χαραχθεΐ τό έπίγραμμα: «Μέλαθρον 
μουσικής καί πνεύματος / ιδεών πηγή καί στάδιο άμιλλας / πρός δόξα τών Ελλήνων καί τής 
Τέχνης / ιδρύουμε εμείς ικέτες τοϋ Απόλλωνα / Μαρία καί Παναγιώτης Ίωάννου».

Τό έπίγραμμα αύτό είναι γραμμένο άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη καί χαραγμένο μέ χρυσά 
κεφαλαία γράμματα στό μάρμαρο. Τόν θεμέλιο λίθο έβαλε ό Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί 
τό μνημειώδες αύτό κτίριο πού δωρήθηκε άπό τήν ίδρύτριά του ώς «Λύκειο Έλληνίδων» 
στήν ηρωική της πατρίδα, μέ τέλειο εξοπλισμό - γραφεία, μεγάλη αίθουσα διαλέξεων μέ 
σκηνή μεγαλοπρεπή, βιβλιοθήκη, άποδυτήρια κ.ά. διαμερίσματα - έγκαινιάσθηκε τό 1967 μέ 
μεγάλη πομπή καί μέ πολλούς τιμητικούς λόγους άπό τις έπισημότερες προσωπικότητες τής 
Κύπρου.

Ή ώραιόπαθη καί καλλιτεχνική ψυχή της Μαρίας Ίωάννου μέσα στά ποικίλα θέματα 
πού ένοιωθε νά τήν γεμίζουν δημιουργική έμπνευση καί χαρά, ιδιαίτερα τήν έφλεγαν οί 
άρχαΐες τραγωδίες τοΰ Αισχύλου, τοϋ Σοφοκλή, τοϋ Εύριπίδη, πού παίχθηκαν μέ πολλή 
έπιτυχία στό άναστηλωμένο θέατρο τής άρχαίας Σαλαμίνας, διδαγμένες πάντα άπό τήν ίδια. 
Ό τελευταίος θρίαμβος τής ζωής της στάθηκαν οί «Τραχίνιες» τοϋ Σοφοκλή, πού παίχτηκαν 
τό καλοκαίρι τοΰ 1969. Μά κι’ ένα χρόνο πριν, όταν παρουσίασε τό καλοκαίρι τοΰ 1968 τόν 
«Οίδίποδα έπί Κολωνώ» τά φρενήρη χειροκροτήματα τοΰ πλήθους τών θεατών στό τέλος τής 
παράστασης τήν άνάγκασαν νά βγει συγκινημένη στήν ορχήστρα τοϋ άρχαίου θεάτρου κάι νά 
πει τά σοφά τοϋτα λόγια, ίδια μέ κήρυγμα έμπνευσμένης ιέρειας καί δασκάλας τοϋ Γένους: 
«Μέ ρώτησαν γιατί θέλω νά διδάσκω άρχαΐες τραγωδίες κΓ όχι σύγχρονα έργα. Απάντησα 
γιατί ή άρχαία τραγωδία είναι πάντα έργον άγέραστον καί αιώνιον. Ποτέ δέν θά παληώσουν 
οί άρχαΐες τραγωδίες καίτοι γράφτηκαν αιώνες πρό Χριστού. Τά διδάγματά τους ΐσχυσαν 
γιά τότε, ισχύουν τόσους αιώνες καί θά ισχύουν καί στό μέλλον έφ’ όσον θά ύπάρχουν 
άνθρωποι άπάνω στόν πλανήτη μας. "Ολες οί τραγωδίες τών μεγάλων άρχαίων Ελλήνων 
τραγικών, Αισχύλου, Σοφοκλή καί Εύριπίδη, περικλείουν μέσα τους τις μεγάλες κΓ 
άνώτερες ήθικές άξιες μέ πανανθρώπινο πνεύμα. Δίδαξα ώς τώρα στήν πόλι μας τήν 
«Αντιγόνη» δυό φορές, τό 1950 καί τό 1963, τήν «Ιφιγένεια έν Ταύροις» τό 1931, τήν 
«’Ιφιγένεια έν Αύλίδι» τό 1933, τήν «Εκάβη» τό 1938 καί τώρα μέ τήν βοήθεια τοϋ Θεού τό 
1968 τόν «Οίδίποδα έπί Κολωνώ». Θεωρώ τόν έαυτό μου εύτυχή κάθε φορά πού διδάσκω 
άρχαία τραγωδία καί τούτο, γιατί έντρυφώ κυριολεκτικά μέσα στά θεία καί ύπέροχα ρήματα 
τών τραγικών καί κυρίως γιατί προσπαθώντας νά μεταλαμπαδεύσω μέσα στις ψυχές τών νέ
ων καί τών νεανίδων τό άνέσπερο φώς τών προγόνων μας, αισθάνομαι διπλά εύτυχής γιατί 
τρέφω τήν έλπίδα καί τήν πίστι ότι δημιουργώ καλύτερους "Ελληνες, καλύτερους Χριστια
νούς, καλύτερους άνθρώπους. Ό Σοφοκλής μέ τό «Ούτοι συνέχθειν άλλά συμφιλεΐν έφυν» 
(Δέν έγεννήθηκα γιά νά μισώ άλλά γιά ν’ άγαπώ) τής «’Αντιγόνης» του καί τό «Κακόν δέν 
πρέπει νά πληρώσουν μέ τό κακόν» τοϋ «Οίδίποδα έπί Κολωνώ» γίνεται ό πρόδρομος τοϋ 
Χριστιανισμού. Έχω τήν πεποίθησι ότι δέν μπορεί νά ύπάρξη άνώτερο δίδαγμα άπό τά δι
δάγματα τών τραγωδιών γιά τήν τελειοποίησι τοϋ άνθρώπου, οποιοσδήποτε φυλής καί χρώ
ματος. Αύτά τά ύψηλά διδάγματα θά είχε ύπ’ οψι του κάποιος μεγάλος Αμερικανός πού είπε 
ότι «ό άνθρωπος τότε μόνο θά τελειοποιηθή όταν έλληνοποιηθή». Ή χαρά μου είναι 
άπερίγραπτη καί ή συγκίνησί μου συγκλονιστική, γιατί άπόψε παρουσιάζω ένώπιόν σας τήν 
τραγωδία «Οίδίπους έπί Κολωνώ» άλλά καί καθ’ όλο μου τόν χρόνο πού τήν έδίδασκα 
έδοκίμασα πολλές χαρές καί ίκανοποίησι, βλέποντας τά εύγενικά παιδιά νά παρακολουθούν 
μ’ εύλάβεια, πειθαρχία, ενδιαφέρον. Ήτο συγκινητικό νά βλέπη κανείς τά παιδιά αύτά κατά
κοπα άπό τήν έργασία τους ν’ άφιερώνουν τή λίγη ώρα τής άνέσεώς τους γιά ν’ άκούσουν τά 
υψηλά καί ύπέροχα νοήματα τού Σοφοκλή. Μέ τήν βοήθεια τοϋ Θεού καί τήν άπέραντη πίστι 
καί άγάπη μου πρός τήν αίωνία καί άθάνατη Ελλάδα μας καί πρός τις ήθικές άξιες τής 
άρχαίας τραγωδίας στό άρχαΐο τούτο θέατρο - καί τούτο θά είναι τό έπισφράγισμα όλων 
τών κόπων καί μόχθων - έχω τήν τόλμη νά παρουσιάσω άπόψε ένώπιόν σας τήν τραγωδία 
αύτή γιατί τρέφω τήν έλπίδα ότι θά λάβετε ύπ’ δψι σας τις άφάνταστες δυσκολίες πού παρου
σιάζει τό άνέβασμα ένός τέτοιου έργου άπό μή έπαγγελματίες ήθοποιούς».

Πολλές τιμητικές διακρίσεις άπενεμήθηκαν στήν ύπέροχη Έλληνίδα, όπως ιδιαίτερη 
άπό τόν Ροταριανό Όμιλο Άμμοχώστου δίπλωμα μέ άμφορέα όπου ή γραφή «Τήν πλεΐστα 
τάς Μούσας θεραπεύσασαν». Άπό τόν Σύλλογο Κυριών Άμμοχώστου «τιμής ένεκεν». Άπό 
τόν Σύλλογο Καθηγητών τοϋ Γυμνασίου Θηλέων Άμμοχώστου καί τόν Σύνδεσμο Γονέων 
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«τιμής ένεκεν καί ευγνωμοσύνης» αναμνηστική πλάκα πού παριστάνει βιβλίο άνοικτό. Ή 
Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου τήν άνακηρύσσει έπίτιμο μέλος της γιά τή 
συμβολή της στήν πνευματική καί καλλιτεχνική κίνηση τού τόπου. Στις αρχές τοΰ 1969 ή Α.Ε. 
ό Άντιβασιλεύς έτίμησε μέ τόν Χρυσό Σταυρό τής Εύποιΐας καί τό τελευταίο καλοκαίρι 
( 1969) τό Δημοτικό Συμβούλιο Άμμοχώστου τήν τίμησε μέ τό χρυσό μετάλλιο τής πόλεως.

Ή μεγάλη πνευματική εύεργέτιδα καί γενναιόφρων έθνική δωρήτρια τής Κύπρου πέθα- 
νε στις 10 Φεβρουάριου στή Λευκωσία καί κηδεύτηκε μέ δαπάνες τοΰ Δημοσίου στήν 
Αμμόχωστο, από τό ναό τής Αγίας Ζώνης, χοροστατοΰντος τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισ
κόπου Κύπρου Μακαρίου, πού έξεφώνησε έμπνευσμένο έπικήδειο λόγο καθώς καί πολλοί 
άλλοι λόγοι άκούστηκαν γιά τις αρετές καί τό έργο τής Μαρίας Ίωάννου. Τόν νεκρό της 
έξέθεσαν σέ λαϊκό προσκύνημα στή μεγάλη αίθουσα τοΰ Αυκείου. Τά σχολεία τής ’Αμμοχώ
στου έμειναν κλειστά καί τό Δημοτικό Μέγαρο άνάρτησε μεσίστια σημαία. Όλοι τήν 
έκλαψαν γιατί όλοι τήν άγάπησαν, όπως κι’ έκείνη όλους τούς άγαποΰσε, άφοΰ σέ όλη τή 
ζωή της δέν ήταν άλλο παρά ’Αγάπη καί μόνο ’Αγάπη.

ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΥΑΗ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣ», Χρ. Γ. 1970, άρ. 118-119, σ. 313

Άπό τήν κηδεία τής Μαρίας Π. Ίωάννου.

ΠΕΝΘΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
’Αναφορά στή Μαρία Ίωάννου

Αίγες μόλις μέρες πριν άπό τόν θάνατό της τήν έπισκεφθήκαμε στήν κλινική Μαρα
γκού, όπου νοσηλευόταν άπό μήνες. Διατηρούσε τή διαύγεια τής σκέψης της, άλλά καί προ
αισθανόταν ταυτόχρονα τό τέλος:

— Έφθασε, μας είπε μέ τρεμάμενη φωνή μά καί χωρίς περιστροφές, ό καιρός πού θά 
γίνω χώμα. Νά μέ θυμάστε, άγαπητοί μου...

Στή ματιά της καθρεφτιζόταν μιά βεβαιότητα, πού σέ δυσκόλευε πολύ νά τήν παρηγο
ρήσεις μέ ψέματα. ’Απαντήσαμε μέ πλάγιο τρόπο, τονίζοντας πάντως κάτι πού πιστεύαμε 
άπολύτως:

— Πώς είναι δυνατό νά σάς ξεχάσει τώρα πού είσθε άρρωστη ή Κύπρος. Μέ τό έργο 
σας έχετε καλύψει ένα ολάκερο χώρο τής πολιτιστικής μας ζωής...

Μισόκλεισε τά κουρασμένα μάτια της μέ τήν προφανή αίσθηση τής ηθικής δικαίωσης.

’Αναμφίβολα ό πρόσφατος χαμός τής άκούραστης πνευματικής καί κοινωνικής έργά- 
τριας άφήνει ένα σημαντικό κενό στήν πόλη όπου εζησε καί μόχθησε — τήν Αμμόχωστο — 
άλλά καί στήν πολιτιστική Κύπρο γενικώτερα.

Ή Μαρία Ίωάννου τό γένος Άνδρέου, πού γεννήθηκε στήν πόλη τοΰ Ευαγόρα τό 1895 
επί σαράντα καί πλέον χρόνια μόχθησε γιά τήν προαγωγή τής πνευματικής καί καλλιτε
χνικής μας κίνησης, γιά τήν πραγματική πολιτιστική άνάπτυξη τοΰ τόπου. Βαθειά καλλιερ
γημένη γυναίκα ή ίδια, ήθελε νά μεταδίδει τις εφέσεις της, τις ένατενίσεις της, σέ όσον τό δυ
νατό ευρύτερο κύκλο. Έργο τής ζωής της ύπήρξε τό Λύκειο Έλληνίδων Άμμοχώστου, «τό 
όποιον όπως άνέφερε χαρακτηριστικά καί ό Δήμαρχος κ. Πούγιουρος στόν περιεκτικό 
έπικήδειό του, δέν άποτελεΐ μόνον άρχιτεκτονικόν κόσμημα, άλλά μαζί καί πνευματικόν 
φυτώριον καί κέντρον δημιουργίας ιστορίας καί πολιτισμού».

Στά πρώτα χρόνια τής σταδιοδρομίας της έργάστηκε σάν εκπαιδευτικός, γρήγορα όμως 
άνοιξε τά φτερά της γιά ευρύτερους όρίζοντες. Κινήθηκε στά δημιουργικά πλαίσια τής Τέ
χνης καί άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τό θέατρο. Στή μικρή επαρχιακή πόλη, περιφρονώντας τις 
άντιφεμινιστικές προλήψεις τής έποχής, δέχθηκε νά ερμηνεύσει, μέ μερικές άλλες προοδευ
τικές κοπέλλες, θεατρικούς ρόλους. ’Αργότερα συνέδεσε τό όνομά της μέ τήν οργάνωση τού 
πρώτου στήν Κύπρο παιδικού θεάτρου πού άφισε εποχή, καθώς και με την άπο ερασιτεχνι
κής σκηνής διδασκαλία άρχαίων τραγωδιών.

Στό γυναικείο σωματείο πού αυτή ίδρυσε τό 1930, τό Λύκειο Έλληνίδων, καθιέρωσε 
τά εβδομαδιαία μουσικοφιλολογικά τέϊα - όπου διάφοροι πνευματικοί άνθρωποι έδιναν 
διαλέξεις έκτελούνταν μουσικά κομμάτια στό πιάνο ή άπαγγέλλονταν στίχοι νεοελληνικοί. 
Έτσι τό ΛΕΑ μεταβαλλόταν σιγά-σιγά, ύπό τήν εμπνευσμένη καθοδήγηση τής ίδρυτρίας καί 
προέδρου του σ’ ένα άρτιο, ζωντανό πολιτιστικό καί έθνικό κέντρο πού άποκτοΰσε καί ένα 
διευρυνόμενο μόνιμο κοινό άπό διάφορα κοινωνικά στρώματα. Στά τελευταία χρόνια πού 
τό Λύκειο άπέκτησε καί τό καλλιμάρμαρο Ιδιόκτητο μέγαρό του φιλοξενεί, ώς γνωστόν, καί 
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ζωγραφικές εκθέσεις καί μουσικές συναυλίες καί άλλες έκδηλώσεις μέ παγκύπρια προβολή 
(τό ΛΕΑ, άς άναφερθεΐ έπίσης, διαθέτει καί ’Ωδείο).

Ή Μαρία Ίωάννου κουράστηκε πολύ στή ζωή της, άλλά πέτυχε. Ή συμβολή της 
άναγνωρίστηκε άπό τήν πόλη της, άπό τήν Κύπρο, έγινε γνωστή στόν εύρύτερο ελληνικό κό
σμο. Άντιθέτως έξανεμίστηκαν, όπως ήταν επόμενο, χωρίς ν’ άφήσουν ίχνη τά ειρωνικά χα
μόγελα πού συχνά άντιμετώπιζε έκ μέρους ορισμένων συμπολιτών της - εύκαταστάτων 
ϊσως άλλ’ άπαιδεύτων - πού τή συμβούλευαν ν’ αφήσει τούς «ιδεαλισμούς» καί νά καταμε
ρίζει μέ «πιό προσγειωμένο», «πιό πρακτικό» τρόπο τόν χρόνο καί τά ένδιαφέροντά της 
(όπως, άλλωστε, πράττουν τόσες άλλες κυρίες καί κύριοι).

Άς θεωρηθεί τό σημείωμα αύτό μιά σύντομη, έπιβεβλημένη άναφορά στό πνευματικό 
- δέν είναι του παρόντος νά μιλήσουμε καί γιά τό έθνικό - έργο μιας σημαντικής γυναικείας 
φυσιογνωμίας του Νησιού μας πού δέν μπορεί νά ξεχαστεϊ...

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ

«Έφημ. ΧΑΡΑΥΓΗ» 15 Φεβρουάριου, 1970

Α^ό τήν κηδεία τής Μαρίας Π. Ίωάννου έξω αϊτό τό ΛΕΑ.

ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΜΑΡΙΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ
Πέμπτη 9 ’Απριλίου 1970, "Ωρα 6.30 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Όμιλία υπό Κλαίρης Άγγελίδου, γραμματέως Λ.Ε.Α.
2. Όμιλία υπό Γιώργου Άρβανιτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντού Λ.Ε.Α.
3. Χαιρετισμοί: Χρυσάνθη Ζιτσαία, έκ μέρους τού Περιοδικού Έλληνίδων Βορείου 

Ελλάδος.
Μαρούλα Μίτλεττον, έκ μέρους τού ’Εθνικού Συμβουλίου, Φιλοπτώχου 
’Αδελφότητος, καί τού Σωματείου «Μάνα» Λευκωσίας.
Μαρούλα Κουλλαπίδου, έκ μέρους τού σωματείου «Ένωσις», Λευκωσίας.
Φώτα Λιασίδου, έκ μέρους τού Φιλοπτώχου Συλλόγου Άμμοχώστου.
Μαρίκα Αύξεντίου, έκ μέρους τής Φιλοπτώχου Αδελφότητος καί τού 
’Ερυθρού Σταυρού.
Δανάη Τσικκίνη, έκ μέρους τής Φιλοπτώχου Αδελφότητος καί τού 
Ερυθρού Σταυρού.
Δανάη Τσικκίνη, έκ μέρους τής Κοινωνικής Μερίμνης.
Ελένη Μαραγκού, έκ μέρους τού Συνδέσμου Μητέρων Γυμνασίου Θηλέ- 
ων.
Χρυστ. Ριρή, έκ μέρους τού Συνδέσμου Μητέρων Α' Γυμνασίου 
Άρρένων.
Δούλα Μαρκίδου, έκ μέρους τού Inner Wheel

4. Αφιέρωμα στή Μαρία Π. Ίωάννου:
Στίχοι καί απαγγελία υπό Θεανοΰς Σαμψών-Γεωργιάδου.

5. Μαρία Π. Ίωάννου:
Στίχοι καί απαγγελία υπό Θεανοΰς Σαμψών-Γεωργιάδου.

6. Στήν Μαρία Π. Ίωάννου:
Στίχοι καί απαγγελία υπό Θεανοΰς Σαμψών-Γεωργιάδου.

7. Χορωδία: α) Δέησις Motzart
β) Προσευχή Verdi.

υπό τών σπουδαστών τραγουδιού τοϋ ΛΕ. Α.
Διευθύνει ή Μαίρη Σμετοπούλου-Τσίτσαρου
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Μαρία Π. Ίωάννου

Μαρία Ιωάννου

Υπέροχη ύπαρξη, 
βαδίζεις στή ζωή μέ τή μεγάλη 
προσφορά τής δημιουργίας.
Άξια απόγονος τής Ασπασίας, 
Τελέσιλας καί Μπουμπουλίνας.

Οί ιδέες σου λουλούδια μυροβόλα 
στήν ιερή γή τής Κ ύπρου μας.
Δέντρο πολύκλωνο πίστης καί θέλησης. 
Στις συνεργάτιδές σου ή δύναμίς σου 
διάφανος άμφορέας Ελπίδας...

Ιέρεια τής Ελληνικής παράδοσης.
Ή Απολλώνια ομορφιά τού Έργου σου 
ήχει στις ψυχές όλων μας, 
πού σ' έστησε στόβάθρο 
τής Αθανασίας.

Μαρία Ίωάννου, 
ίκέτιδα τού πνεύματος, τής ψυχής, 
στέλουμε τήν αγάπη καί συμπαράστασή 
μας μέ τόν Ερχομό σου, 
στήν αιματοβαμμένη Ελληνική Κύπρο μας!!!

ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

Μέ τό όμορφο αυτό ποίημα τής δ. Κοντού, είχαμε δεχτεί τό 1967 στή πόλη μας, κοντά 
μας, τήν Μεγάλη Κυπρία, τήν ασύγκριτη Έλληνίδα, τήν Μαρία Π. Ίωάννου. Γιά τις στιγμές 
πού περάσαμε μαζί, γιά τά αισθήματα καί τις σκέψεις της, γράψαμε τότε στις σελίδες μας. 
’Ακόμη καί φέτος τό καλοκαίρι, δεχθήκαμε μέ χαρά τήν έπισκεψή της. ’Αγάπη της ή Θεσσα
λονίκη μας καί χαρά της οί φίλες πού τήν καλοδέχθηκαν...

Έτσι όπως τό έπιθύμησε, έπεσε πάνω στις έπάλξεις, γενναία καί άκούραστη, 
άκατάβλητη ώς τό τέλος... Τό περασμένο καλοκαίρι, δίδαξε όπως κάθε χρόνο ’Αρχαία Τρα
γωδία στό ’Αρχαίο Θέατρο τής Κύπρου. "Υστερα ικανοποιημένη ήρθε γιά διακοπές, όπως 
συνήθιζε στήν Ελλάδα. ’Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εκδρομές σέ όμορφες άκρογυαλιές, σέ βουνά, 
συζητήσεις, συντροφιές, ώρες γλυκές. Ώς πού τά κρύα τά πρώ ϊμα έφεραν τό μήνυμα γιά τήν 
έπιστροφή στήν έστία. Πήγε στήν Κύπρο πάλι. Άρχισε τήν ώραία πνευματική κίνηση στό 
άσύγκριτο Λύκειο Έλληνίδων πού τής χάρισε. Νοιάστηκε γιά όλα, τά ετοίμασε όλα, είδε τις 
συνεργάτιδές της γύρω της άφοσιωμένες στό έργο, έτοιμες πάντα σέ ένα νεύμα της νά δη
μιουργήσουν ότι καλό ποθούσε ή μεγάλη της ψυχή. Καί έγειρε... άναπαύθηκε.

Μιά ζωή γεμάτη. Τόσο γεμάτη, τόσο θαυμαστή, πού θά μείνη ένα μεγάλο παράδειγμα 
γιά κάθε Ελληνική γενεά. Μιά ζωή πού κίνητρο είχε καί έμπνευση τήν άγάπη γιά τήν Πατρί
δα, τή λατρεία στήν Τέχνη, πού ιέρειά της στάθηκε άσύγκριτη, τό σκόρπισμα τού καλού, τήν 
άνακούφιση τών συνανθρώπων, τήν άδιάκοπη ευεργεσία. Πλούσια ό Θεός τής είχε χαρίσει 
φυσικά καί υλικά άγαθά. Καί μέ τήν καλωσύνη, τήν μεγάλη καρδιά της, τήν σεμνότητα, τήν 
φιλοπατρία, τά προσέφερε όλα στήν υπηρεσία τού Έθνους της. Έζησε καί έργάσθηκε γιά νά 
δή τήν Κύπρο τήν ιδιαίτερη Πατρίδα ενωμένη μέ τήν Μεγάλη Πατρίδα, τήν Ελλάδα καί 
έλεύθερη. Νά δή κάτω άπό τό Γαλανό έμβλημα ενωμένους τούς δύο άδελφούς λαούς.

Όραματίστηκε, μόχθησε, έργάσθηκε, έμπνεύστηκε καί σφάλιζε τά μάτια μέ τή γλυκειά 
εικόνα πού τήν μάγευε καί πού όταν θά γίνη πραγματικότητα θά τό αίσθανθή ή ψυχή της καί 
θά άναστηθή άπό άγαλλίαση. Γιατί τέτοιες ψυχές είναι άθάνατες. Είναι ή ’Ιδέα, τό κίνητρο, 
ό παλμός τού Έθνους τους, είναι οί προφήτες καί πρωτοπόροι, ιδεαλιστές καί πραγματο- 
ποιοί.

Οί Κύπριοι άπέδωσαν τιμές Ήρώίδας στό μεγάλο Νεκρό της. Καί μεΐς τήν τιμούμε 
άνάμεσα στούς άθανάτους τής φυλής μας.

Οί σελίδες μας είναι διάσπαρτες άπό τό θαυμασμό γιά τό Έργο της, ό Ελληνισμός 
όλος γνωρίζει τό τιμημένο όνομά της.

Μιά καλή γιά μας μοίρα, έσπρωξε, τήν μεγάλη ώρα, τού ’Αποχαιρετισμού, νά βρίσκεται 
στήν Κύπρο καί νά μάς άντιπροσωπεύη ή άγαπημένη Φίλη κ. Χρυσάνθη Ζιτσαία. Ευλαβικά 
άπώθεσε τό στεφάνι της έκ μέρους τών συνεργάτιδων «Τού Περιοδικού τών Έλληνίδων Βο
ρείου Ελλάδος» τού Περιοδικού πού σάν ένα πνευματικό βήμα πού ένωνε τόν Ελληνικό 
Βορρά μέ τόν Ελληνικό Νότο, τήν Μακεδονία καί τήν Κύπρο, άγάπησε ή Μαρία Ίωάννου.

Ή συγκίνησή μας ήταν άνείπωτη.

«Είχαν τό Νεκρό της σέ λαϊκό προσκύνημα, στή μεγάλη αίθουσα τού Λυκείου 
Έλληνίδων, γράφει ή κ. Ζιτσαία. Τού Λυκείου της. ’Εκεί όπου περίμενε νά μάς δεξιωθή, μέ 
τόση λαχτάρα... Όλόγυρα μαθήτριες, πρόσκοποι, καί όλη ή πόλη σύσσωμος. Κάτι τό μεγα
λοπρεπές καί συγκλονιστικό».

Ή κηδεία της έγινε μέ Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, δημοσία δαπάνη τήν 1 μ.μ. τής 12 
Φεβρ. στόν Ί. Ναό Αγίας Ζώνης Βαροσίων, Χοροστατούντος τού ’Αρχιεπισκόπου Μακα
ρίου, συμπαραστατουμένου υπό όλου τού ιερατείου. Άπειρα στεφάνια κατετέθησαν. Ή Φι
λαρμονική τού Δήμου έπαιζε έμβατήρια πένθιμα, ένώ άκολουθούσαν μαθήτριες, πρόσκοποι, 
Προεδρεία Σωματείων καί άπειρο πλήθος.

Ψηφίσματα άπειρα δημοσιεύθηκαν καί προσφωνήσεις έγιναν πρό τής σωρού της άπό 
τόν Δήμαρχο καί άλλους έπισήμους.

Έτσι ή Κύπρος άποχαιρέτησε τήν Μεγάλη Έλληνίδα, πού τή θρηνούμε. Τά αίσθήματά 
μας άς άφήσωμε νά έκφράση ή έξοχη Έλληνίδα τής Κύπρου, ή ήρωΐδα Μητέρα κ. Θεανώ 
Σαμψών, τό ποίημα:
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ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Μεγάλη άθάνατη τοΰΛΕΑ μας πνευματική Μητέρα 
Σέ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ θρόνιασε τής ΚΥΠΡΟΥ τήν Τιμή!..., 
πούάνεμίζει, ακοίμητα, ή «εθνική παντιέρα» 
καί σ' όλους - φίλους καί εχθρούς - τό «θαύμα» διαλαλεΐ! 
Τό θαύμα Σου!...
Πούπέτυχες, ορθώνοντας «ψυχές Μεγαλωσύνης».
καί «πνεύματα» πού στήριξαν τήν Πίστη καί Πατρίδα 
μέσα στα θεία νάματα τής απεραντοσύνης 
τής εθνικής σου Αρετής, σαν άξια Έλληνίδα! 
Αξια κι υπεράξια θά κράζουν Σέ οί Αιώνες!...
Αιαλαλητές τών "Εργων Σου - μεγάλων καί τρανών! 
πού δεν μπορούν νά σβύσουνε κι ’ οί πιό φρικτοί τυφώνες, 
γιατί σάν "Ηλιοι άδυτοι,
Τά "Εργα λάμπουν, πάντοτε, στή Γή, στόν Ούρανό!!
Οί Τέχνες καί τά Γράμματα - Πνευματικά παιδιά Σου - 
πήρανε θρόνο άψηλό στόν «Εθνικό Ναό μας» 
Στό ΑΕΑ πού κατηύθυνε ή δυνατή καρδιά Σου, 
μορφώνοντας «Συνείδηση» στόν σκλάβο τό λαό μας! 
Πολιτισμό καί Αρετές τής ζηλευτής φυλής μας 
«Σύμβολο» καί «Κηρύγματα» πρόσφερεςμέ θυσία!.. 
Καί στέριωσες «Ιδανικά» στήν άδολη ψυχή μας, 
πού «Αυτρωσύνης» γίνανε ή θεία πεμπτουσία!!

Φεύγεις περήφανη! Σεπτή! Νικήτρια στόν άγώνα, 
Πολιτισμού καί Αευτεριάς στή μαύρη Σκλαβωσύνη!... 
Σάν Έστιάδα ή Αθήνα ώρθωσες Παρθενώνα, 
όπου... θρονιάστηκε ή μνήμη Σου κι ’ άθάνατη θά μείνη! 
Τό «Πανανθρώπινο "Εργο Σου» κοσμεί τήν Ανθρωπότητα 
μέ «πανανθρώπινο Σταθμό» καί φάρο άκτινοβόλο!

Τό ΑΕΑ!πούθέ να κοσμή καί τήν Αίωνιότη 
μέ «Πανελλήνια "Ενωση» πού χάραξε στό θόλο!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τόμ,Δ’,άρ. 106,1970

Εις μνήμην Μαρίας Π. Ίωάννου

Οί ώρες μας περνούνε πάντα πλούσιες καί φορτωμένες άπό τά χίλια μύρια θυμητικά 
τοϋ χθες, άπό τίς τόσο ζωντανές μορφές τοϋ σήμερα, άπό τά ρόδινα, κάποτε κι’ εφιαλτικά 
όνειρα τοϋ αύριο. Μορφές, τοπία, φώτα, χρώματα, φωνές, λόγια, Ιδέες, χαρές, 
ενθουσιασμοί, πικρίες, δικές μας καί άλλονών, πλάθουν μιάν έσωτερική δική μας πραγματι
κότητα, όπως ή ψυχή μας ζή μιά δεύτερη ζωή, παράλληλα μέ τήν καθημερινή, τήν κοινή, τήν 
συνηθισμένη.

Ίσως χωρίς αύτή τή φανταστική πραγματικότητα, χωρίς τή φωτεινή προσδοκία τών 
μελλόμενων, νά ήταν δύσκολο νά βαστάζομε τό φορτίο τοϋ τώρα.

Πλέκονται όλα μαζύ σέ μιάν άξεδιάλυτη ένότητα, πού ή ποικιλία της καί ή ομορφιά της 
είναι κτήμα καί άγαθό άναφαίρετο τοϋ καθενός μας. Τόσοι κόσμοι, τόσε·;, εσωτερικές ζωές, 
όσοι κι’ εμείς, πού τίς ζοΰμε στά κατάβαθα τοϋ είναι μας. Εκεί φωλιάζουν οί θύμησες κι’ 
εσένα κι’ εμένα καί όλονών, καί όλους μάς πλουτίζουν, καί όλου·;, μάς ευφραίνουν, ακόμα 
καί όταν είναι ζυμωμένες μέ πίκρα.

Θυμούμαι κι’ εγώ τώρα... Συναντηθήκαμε μιά μέρα ύφασμένη άπό τή διαύγεια τοϋ 
’Αττικού Ουρανού στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Αθήνας.

Καμάρωνα τήν ωραία μορφή, τά ολόφωτα γαλανά — νομίζω γαλανά — μάτια κι επίσης 
τήν τόσο χαριτωμένη κυπριώτικη ομιλία.

Μου δόθηκε ή χαρά νά τήν ξαναδώ μερικές φορές σκόρπιες μέσα στά χρόνια τοϋ 
άκολούθησαν.

Σεμνή πάντα της, άξιόπρεπη καί επιβλητική καί τόσο έλκυστική καί ώραία μέ τά λευκά 
της μαλλιά, καί τόσο’νέα, τόσο νέα μέσα στά πολλά της καθήκοντα καί επιτεύγματα, τίς 

άκάματες προσπάθειες καί τά βαριά, θαυμάσια χρέη.

Δέν είναι ούτε κι εύκολο ούτε καί άπλό νά διευθύνης ένα Αύκειο Έλληνίδων σέ μιάν 
έλληνική γωνιά, μέ τόσον αιώνων μυθικούς θρύλους καί ιστορικές περιπέτειες καί άγωνίες 
καί άγώνες, όπου κανένας κλυδωνισμός τής ιστορίας δέν κατάφερε ποτέ νά σπάσει καί νά 
βουλιάξει τόν ιστόν όπου άνέμιζε, ενάντια στούς κάθε άνέμους, ή Ελληνικότητά της.

Ό,τι όμόρφαινε πιό πολύ τήν έξαίσια προσωπικότητά της ήταν αυτά τά νιάτα τά πνευ
ματικά τά ψυχικά. Μέ πόση ένθερμη έφεση άνοιγεν ή ψυχή της σά λουλούδι στόν κάθε ήλιο 
πού φώτιζε τόν πνευματικό μας όρίζοντα, μέ μιάν άστραφτερή πεννιά, μέ μιά γοητευτική 
πινελιά, μέ μιά μεθυστική δοξαριά.

— Τόσο μου άρέσει νά μαθαίνω! Αισθάνομαι πάντα σάν δεκαοχτώ χρονών. Θά μπο
ρούσα καί τώρα, άν μοϋ ήταν βολετό, νά καθίσω σά μικρή μαθήτρια στό θραν ίο.

Τ’ άκουγα καί μοϋ ερχόταν νά τήν άγκαλιάσω. Τήν έκαμάρωνα τήν ευλογούσα, τήν 
έθαύμαζα. Τής ευχόμουνα μέσα μου νά μείνει πάντα τόσο νέα, τόσο δημιουργική καί τόσο 

καλλιτεχνική προσωπικότητα.
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Όποιος μένει τόσο νέος καί διψά πάντα τόν πλούτο τόν πνευματικό, μοιάζει μ’ έναν 
καλλιτέχνη πού σμιλεύει μέ πάθος τό πιό όμορφο, τό πιό πολύτιμο, τό πιό μοναδικό έργο 
τής ζωής του, τή δική του προσωπικότητα.

Σάν νά κρατά στά χέρια του ένα διαμάντι καί τό κατεργάζεται άπό δώ καί τό στιλβώνει 
άπό κεϊ, κι’ αύτό γίνεται σιγά-σιγά ένας μικρός πολυεδρικός φάρος χρωμάτων καί φωτός, 
πού, άπ’ όπου κι άν τόν κοιτάξεις, άχτιδοβολά γοητεία καί ομορφιά καί πλούσιες χαρμόσυ
νες άνταύγειες.

Γίνεται μιά πηγή, μιά έστία λάμψης, πού σκορπά τήν άγαλλίαση καί θαλπωρή της 
στούς γύρω καί σ’ δ,τι περάσει άπό τόν μαγικό κύκλο τής άκτινοβολίας της. Προσωπικότη
τες σφαρικές στήν τελειοποίησή τους, άξιες ηθικές πού σέ μορφώνουν, σέ εξυψώνουν καί σέ 
έξευγενίζουν μέ τήν κάθε τους έπαφή, έστω καί τόσο φευγαλέα καί σύντομη.

Τά χρόνια έχουν περάσει. Ή θαυμάσια σταδιοδρομία της άνάμεσά μας έχει φτάσει τώ
ρα καί τρία χρόνια στό τέρμα της. Μένει τό φώς καί ή θέρμη καί ή όμορφιά πού σκόρπιζε γύ
ρω της μέσ’ άπό μιά πλούσια καί τόσο δημιουργική, φλέγόμενη καρδιά.

Μου θύμιζε ή γνωριμία της μιάν άλλη μεγάλην ήθική άξια καί προσωπικότητα παγκό
σμιας άκτινοβολίας, τόν οργανωτή τού Σχολείου ’Εργασίας, τόν μεγάλο καί διάσημο παιδα
γωγό καί άνθρωπο Γεώργιο Κερσενστάϊνερ.

— Ελπίζω πώς ή μόρφωσή μου δέν έχει τελειώσει άκόμη, μάς έλεγε - καί ήταν τότε 
έβδομήντα χρονών. Ή μόρφωσή μας συνεχίζεται άδιάκοπα ώς τήν ώρα πού ή πνοή τού θα
νάτου θά σβήσει τήν άναμμένη λαμπάδα τής ζωής μας. Όποιος νομίζει πώς δέν τού μένει 
πιά τίποτε νά μάθει καί τού είναι άρκετά δσα ξέρει, αύτός είναι ήδη νεκρός πριν πεθάνει.

Τό ίδιο νέα, όπως ό χιονόλευκος καθηγητής Κερσενιστάϊνερ, ήταν κΓ εκείνη, 
άκούραστη στήν προσπάθεια, στήν προσφορά, στή δημιουργία, στή μάθηση. Καί τόσο χαρι
τωμένη, τόσο έλκυστική, δημιουργώντας άνεση καί οικειότητα γύρω της, τόσο σεμνή καί τό
σο άξιαγάπητη, άξιαγάπητη, άξιοσέβαστη.

Ήταν κλονισμένη λιγάκι ή ύγεία της τήν τελευταία φορά πού συναντηθήκαμε σ’ ένα 
δρόμο τής ’Αθήνας. Καί πολύ άργότερα έμαθα πώς είχε φύγει πιά γιά τό μεγάλο ταξίδι.

Κλείνουν σήμερα τρία χρόνια. Καί μού φαίνεται σά μιά λαμπάδα πού έκαιγε όλο φλό
γα καί ζεστασιά ώς τήν τελευταία στιγμή, όλο νιάτα καί έφεση γιά παιδεία καί μάθηση.

— Θά μπορούσα καί τώρα άκόμα, άν μού ήταν βολετό, νά καθίσω σά μικρή μαθήτρια 
στό θρανίο.

Όπως καί τότε πού μού τό είπες, έτσι σ’ εύλογώ καί σέ καμαρώνω καί σέ θαυμάζω καί 
τώρα γλυκειά, σεμνή, άξέχαστη καί γοητευτική Κυπριώτισσα, Μαρία Π. Ίωάννου.

ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ

(Μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου στό πρόγραμμα «Ή Γυναίκα καί ό Κόσμος της» 
10.2.73). Δημοσιεύτηκε στήν «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟ», Χρ. ΙΓ,άρ. 150,1973, σ. 174.

ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
Μαρία Π. Ίωάννου

Συμπληρώνονται 13 χρόνια άπό τόν θάνατο μιας ξεχωριστής γυναικείας φυσιογνω
μίας τού τόπου μας: τής Μαρίας Π. Ίωάννου. Γεννήθηκε στήν ’Αμμόχωστο τό 1895. Τέλειω- 
σε τό Παγκύπριο Διδασκαλείο καί στήν συνέχεια φοίτησε σέ σχολή Καλογραιών στή Λευκω
σία, όπου καί δίδασκε έλληνικά. ’Από τό 1916 μέχρι τό 1929 διδάσκει πιά στό ’Ανώτερο 

Παρθενωαγωγεϊο, στήν πόλη της τήν ’Αμμόχωστο.
Τό μεγάλο πάθος τής Μαρίας όμως είναι πάντα τό θέατρο πού τό θεωρεί σάν ΰψιστο 

λειτούργημα καί θέλει εύσυνείδητα νά τό ύπηρετεΐ. Στά χρόνια έκεΐνα, όταν άκόμα μιά γυ
ναίκα, προπαντός άνύπαντρη, δέν μπορούσε κάν νά κυκλοφορεί μόνη, ή Μαρία Π. 
Ίωάννου, δεσποινίς Μαρία Άνδρέου τότε, δέχεται ένθερμα νά ερμηνεύσει μαζί μέ μερικές 
άλλες προοδευτικές δεσποινίδες, θεατρικούς ρόλους. ’Αργότερα άσχολήθηκε μέ τή διδασκα
λία θεατρικών έργων, άπό τά παιδικά ώς τις άρχαΐες τραγωδίες, πού άποτελούν καί τόν 

άξιέπαινο στόχο της.
Τό 1930, χρόνος πού έμελλε νά άποτελέσει σταθμό τής ζωής της, ή Μαρία Π. Ίωάννου 

ιδρύει τό «Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου», τού όποιου καί διετέλεσε πρόεδρος μέχρι τό 
1969. Ιδρύει άκόμα τό ’Ωδείο τού Λυκείου, πού ήταν καί τό πρώτο στήν ’Αμμόχωστο, 

καθώς καί τό Κυριάκό Σχολείο καί άλλα.
Τό καλλιμάρμαρο μέγαρο τού Λυκείου Έλληνίδων, εύγενής δωρεά τής ίδιας καίτού 

συζύγου της στήν πόλη τού Εύαγόρα, έγινε πιά ένα σύμβολο άνεκτίμητης προσφοράς. Ένας 
πραγματικός φάρος πνευματικής άκτινοβολίας πού άντλούσε πρώτα άπ’ όλα, μέσα άπό τή 

φλόγα τής ψυχής καί τής άγάπης της.
Δημιούργημα καί καύχημά της, ένα κομμάτι τού ίδιου τού έαυτού της, τό Λύκειο 

Έλληνίδων Άμμοχώστου, άποτέλεσε καί τόν βωμό έπάνω στόν όποιο θά έθετε τούς πνευ
ματικούς κόπους μιας ζωής. Μαζί καί τό είναι της ολάκερο.

Ή φήμη έχει πιά ξεπεράσει τά στενά όρια τής Κύπρου καί ή φυσιογνωμία της έχει γίνει 
πανελλήνια. Τό έργο της, πλατύ καί πολύπλευρο, έθνικό, κοινωνικό, έκπολιτιστικό, δέν 

μπορεί ν’ άφήσει κανένα άσυγκίνητο.
«Εκφράζω Ιδιαιτέρως τήν βαθυτάτην έκτίμησίν μου διά τό έργον τής Προέδρου τού 

Λυκείου κ. Μαρίας Π. Ίωάννου, ή όποια είναι άξια έθνικής εύγνωμοσύνης, διότι εις αύτήν 
όφείλεται ή ίδρυσις τού Λυκείου καί έξ αύτής ήντλησε δύναμιν καί πνοήν τό Λύκειον εις 
τήν ώραίαν πορείαν του...», άνάφερε μεταξύ άλλων ό Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τήν ημέρα 
τής τελετής τής κατάθεσης τού θεμελίου λίθου τού μεγάρου.

«Δέν στεφανώτεται κανείς άν άξια δέν άθλήσει...»» Ή Μαρία Π. Ίωάννου όμως, καί 
άξια άθλησε καί άξια στεφανώθηκε. Μέ τήν άγάπη καί τήν έκτίμηση όλων τών Κυπρίων. Μέ 
τήν ευγνωμοσύνη τών πολυάριθμων μαθητών πού πέρασαν άπό τό Λύκειο γιά νά 
άκολουθήσουν μιά λαμπρή έπαγγελματική ή έπιστημονική σταδιοδρομία. Άξια στεφανώ
θηκε. Στιγμές καθώς καί κείνη πού ό διεθνούς φήμης Κύπριος καλλιτέχνης Π ιερής Ζαρμάς, 
τής άπλωσε μέ τρεμάμενη άπό συγκίνηση φωνή τό χέρι γιά νά τής ψιθυρίσει:
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«Σέ σάς χρωστώ τήν έπιτυχία μου κυρία Μαρία... Γιατί εσείς, στό Λύκειο Έλληνίδων 
Άμμοχώστου, μου χαράξατε τόν δρόμο γιά τήν επιτυχία...».

Άξια στεφανώθηκε. Γιά τό Λύκειό της, τό Ελεύθερο Παιδικό Θέατρο πού ϊδρυσε, τό 
πρώτο στήν Κύπρο, τήν Παιδική Έξοχή Άμμοχώστου.

Τό 1969, ή προσφορά της τιμάται άπό τήν Ελλάδα μέ τήν απονομή τοΰ Χρυσού Σταυ
ρού τού Βασιλικού Τάγματος τής Εύποιΐας. Τόν ϊδιο χρόνο, τό Δημοτικό Συμβούλιο 
Άμμοχώστου, προσφέρει στήν Μαρία Π. Ίωάννου, σάν ελάχιστο φόρο τιμής γιά τήν καλλι
τεχνική καί πνευματική δράση της, τό μετάλλιο τής πόλης.

Τά σύνορα κλείσανε.
Ωστόσο ή άγάπη δε μετράει μέ σπιθαμές τή Γής.
Τόσο πλατειά όσο Ωκεανός
Τόσο ψηλή, ώς τά Δάκρυα τού Θεού.
ΓΓ αυτήν σύνορα δέν υπάρχουν
Τά ποτάμια ποτέ δέν σταματούν
παρά νά δώσουν όλες τίς σταγόνες τους
στή θάλασσα
Σύνορα δέν υπάρχουν.
Είναι όμως καί μιά σκληρή άλήθεια συνυφασμένη μέ τήν άνθρώπινη πείρα. Είναι ή 

ώρα πού φεύγουμε άπ’ τή ζωή. Κι αυτό γιά τήν Μαρία Π. Ίωάννου συνέβη στις 10 Φεβρουά
ριου τό 1970,πού έκλεισε τά μάτια.

Στ'
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

Α' Μέρος

ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
’Αφιέρωμα στή Μαρία Π. Ίωάννου

Έχεις ξοδέψει μιά ζωή γιά τό Καλό. 
Στή στράτα οί άνεμώνες καρτερούν 
καί μελιχρό τό μέλι στις κερήθρες. 
Σύνεση, άγάπη, λευτεριά καί προκοπή.
Είναι
Καλή ή συγκομιδή στών Τευκριδών τήν πόλη.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣ», Χρ. Θ', 1969. άρ. 105. σ. 297

ΗΡΑ ΓΕΝΑΚΡΙΤΟΥ
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» Χρ. ΚΓ, 1983. σ. 154

Ο τελευταίος ασπασμός άπό τό ζεύγος Μεν. Άλεξανδράκη, πρέσβυ τής Ελλάδος.

ΑΓΗΣ ΒΟΡΕΑΔΗΣ
Μαρία Π. Ίωάννου

Νά φύγουμε, τό χρέος, θέ νά πεις 
ξεχωριστά δικό μας, μές στή ζήση... 
Καθένας μερτικό, μά κι ’ όπου γής, 
νωρίς-άργά, τό χνάρι θά κινήσει.

'Απέθαντος μονάχα, πού κρατεί, 
δίχως παμό, μεστώνοντας τρανά, 
τό μόχτο, τόν άψύ, καί τί καί τί, 
γιά τοϋ καλού τή λάτρα. Μιά, καί νά -

Όλάγρυπνηδουλεύτρα, καθώς ήσουν, 
δένάποσβεΐς... Ωστόσο δά, καί μισευτή, 
σάν άλλοτε, συμπόνια, ή ψυχή σου, 
άγγελικό, προφταίνοντας, στρατί,

Ξαναγυρνά μαθές, γιά νά ταιριάζει, 
στά ξάρτια τοϋ πασίγνωρου σκοπού, 
τήν πρωτινήν άγάπη, πού μοιράζει 
έκείθε-δώθε, ποϋ καί ποϋ....

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣ»,Χρ. ΙΑ’, 1971, άρ. 125-126, σ. 132
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Τής Μαρίας Π. Ίωάννου
Ξανάρχεσαι συχνά - δεν είναι πλάνη 
κατάπως καί σέ ζοϋμε άναμεσίς...
Ή ξύπνια καλωσύνη σέ προφτάνει 
έκεϊθε-δώθε, πές όπου κι ’ άν δεις...

Ή γνώριμη πιά φλόγα, ώστόσο έκείνη, 
δέ λούφαξε ποτέ στά τρίσβαθά σου, 
καθώς δά καί βαλτή, γιά νάπαμείνει 
ώσάν καί πριν, μές στή Φωλιά σου...

Καματερό στρατί, ποϋχεις μετρήσει 
-χνάρι τόχνάρι, έτσι στά τρανά - 
δαυλίζει μιάν άγάπη μές στή ζήση, 
πού, κάθε τόσο, σέ γυρνά...

Κράταγες γιά δικό τόν ξένο πόνο 
- ποιος έτσι - νάν τό πούμαι - ποιός 
γιά τοϋ καλού τή λάτρα δά, καί μόνο, 
μοχτώντας, προχωρούσες πώς καί πώς...

'Ολόγυρα ένανε φώς - θέ νά τό πεις - 
πασίχαρο μαθές καί πού δέ σώνει, 
καληνωρίζοντας τό δρόμο μιας ψυχής, 
πού, κάθε τόσο, καί ζυγώνει...

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
τόμ.Δ'άρ. 124, Αύγ.-Όκτ. 1974. σ. 329

Μαρία Π. Ίωάννου
Φευγάτη; Νάν τό πούμε τάχα στέκει; 
Στά τρίσβαθα μαθές κι ’ έχεις ξυπνήσει 
δ,τι καί σήμαντρο, μεστώνοντας παρέκει 
μιά ζήση, δίχως άλλο, καί μιά ζήση...

Στάθηκες θεμελιώτρα - κι 9 άπό μόνη - 
σέ μιάνα - καί πρωτόφαντη - Κυψέλη, 
φτάνοντας καθετί, πού καί σκλαβώνει 
συγκορμιαστό τό Είναι... Καί τό μέλι

—Ξέχειλο, κάθε τόσο, καί πιό πλούσιο, 
συγκέρναγες χρονιές - καί πώς καί πώς - 
συνταιριαστό σου έτσι, κι ’ υπερούσιο, 
δώ καί μπροστά, προικιό, μά κι ’ ένα φώς 

— Ξανοίγοντας τό πιό κι ’ άσύγκριτο στρατί, 
άγάπης, πού δέ σβεί, όπου δά κι 9 όπου, 
άσίγαστη κραυγή, καί τί καί τί... 
δίδαγμα καθενού μαθές κι ’ άνθρώπου.

Παρομοιαστή ποιά χάρη... "Ελα, πές... 
Κι9 όλάφνου, έτσι μεμιάς, άπό τά βύθια, 
προφταίνουν οί άμέτρητες καρδιές, 
βλογήτρες, μιάν αγνή πού ζούν άλήθεια.

"Ετσι δά, καί μισεύοντας, σέ κείνη 
- καθώς δά καί βόλεϊ όλοδική σου - 
τή λάτρα, σέ γυρνά μιά Καλωσύνη, 
παμό δίχως κανένανε, ξοπίσου.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣ», Χρ. IB', 1972, αρ. 137, σ. 123

Μαρία Π. Ίωάννου
Μέςστδνειρο τό "Εργο, τό τρισάγιο, 
- σωστό καί νά τό πούμε πιά - σά νάδες, 
σκλαβωτικά καί δόθηκες... Μουράγιο 
κι άν ήταν θρυλικό... Τρανές Ελλάδες 
Νοσταλγικά στόν Τόπο, τό δικό σου, 
βουλήθης, δίχως άλλο, καί στό ρέμα 
τού χρόνου, τό τραχύ, τό μερτικό σου 
μέ τής καρδιάς έμέτραγες τό αίμα... 
Κι ’ άράδιαξες, σταχυολογώντας δ,τι 
σύνεργο ζωντανό... Κι ’ έδώθε πέρα 
τό είναι πιά συδένοντας στήν πρώτη 
γραμμή, δονούσες τήνπαντιέρα... 
Μεστή καθοδηγήτρια, κι ’ όλο μπρος, 
περνάς, ένα, καί σίγουρο, σταλίκι, 
προφταίνοντας άδρό κι9 ένανε βιός, 
άληθινήμιά νίκη...
Νά το καί νά-πληθιόμορφη, τρανή 
Φωλίτσα τοϋ Καλού, δπου δά κι ’ όπου, 
πανέτοιμο ένα χέρι νά φανεί 
δροσούλα καθενού μαθές άνθρώπου. 
'Αντίλαλοι, καί τί δέ σοϋξυπνάνε 
άναμεσίς, καί τί, δίχωςπαμό... 
Μεθούνε, χιλιανθοϋν, μοσκοβολάνε 
ροδάνθια μύρια δυό...
Δεντρί, χιλιολογίς, κι ’ έχεις καρπίσει 
άγάπες ή σοδειά, οί πιό καί πρώτες, 
δ, τι καί βολετό, γιά νά σέ ζήσει 
έτσι, σάν τότες.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», Χρον. I, Ίούλ.-Αύγ., 1970, άρ. 118-119
132
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ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΓΓΣΑΙΑ
Χαιρετισμός στή μεγάλη Κυπρία 

Μαρία Ίωάννου, Πρόεδρον Λ.Ε.Α.
Καλώς μάς ήρθες φίλη μας 
άγαπητή Κυπραία.
Γυναίκα Έσύ ξεχωριστή, 
ψυχή καί φώς καί ιδέα.

Σύμβολο τών ιδανικών, 
τοϋ τόπου σου καμάρι. 
Ή φύση με τής προσφοράς 
σε προίκισε τή χάρι.

Πάντα ψηλά νά στέκεσαι 
κι όλο ψηλά νάβλέπης.
Μέ τις πλατιές φτεροϋγες σου 
τή νέα γενιά νά σκέπης.

Το κάθε ωραίο κι ευγενικό 
νά γίνεται ζωή σου, 
καί σέ σκοπούς άνώτερους 
νά δίνης τήν πνοή σου.

Χαίρε τής Κύπρου διαλεχτή 
ιέρεια κι έστιάδα.
Σάν νά είσαι άκέραια ή Κύπρος μας 
κι όλόκληρη ή Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη, 19.9.1967

Στήν εμπνευσμένη Πρόεδρο 
τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου
'Ολάκερη ή ζωή σου, φώς καί άνάσταση 
δοσμένη στό μεγάλο ιδανικό σου 
κι έκανες έργο καί ζωή καί πίστη σου 
τόν τρυσευγενικό σκοπό σου.

Προικισμένη ή ψυχή σου κι άνώτερη 
τοϋ ώραίου τό δρόμο πάντα άναζητοϋσε 
καί σκόρπιζε τά πλούτη της καί φώτιζε 
σάν ένα άστέρι πού όδηγοϋσε.

Καί πάλεψες καί πίστεψες καί νίκησες 
τήν άνοιξες τή δύσκολη τή στράτα 
τής ομορφιάς τή στράτα πού χαρούμενα 
άκολούθησανπίσω σου τά νιάτα.

Τώρα οί χρυσοί καρποί τώνμόχθων σου 
ευφραίνουν τις ψυχές. Καί συ χαρά σου, 
πού ’δωσες τήν πνοή σου καί τή φλόγα σου 
κι είδες ζωντανεμένα τά όνειρά σου.

(άπό τό «Λεύκωμα» 15.6.60)

ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ
Μαρία Ίωάννου

Υπέροχη ύπαρξη, 
βαδίζεις στή ζωήμέ τήμεγάλη 
προσφορά τής δημιουργίας.
Άξια άπόγονος τής Ασπασίας, 
Τελέσιλας καί Μπουμπουλίνας.

Οί ιδέες σου λουλούδια μυροβόλα 
στήν ιερή γή τής Κύπρου μας.
Δένδρο πολ ύκλωνο πίστης καί θέλ ησης. 
Στις συνεργάτιδές σου ή δύναμίς σου 
διάφανος άμφορέας Ελπίδας...

'Ιέρεια τής 'Ελληνικήςπαράδοσης.
Ή Απολλώνια ομορφιά τοϋ Έργου σου 
ήχεϊ στις ψυχές όλων μας, 
πού σ' έστησε στό βάθρο 
τής Αθανασίας.

Μαρία Ίωάννου, 
ίκέτιδα τού πνεύματος, τής ψυχής, 
στέλουμε τήνάγάπη καί συμπαράστασή 
μαςμέ τόν Ερχομό σου, 
στήν αιματοβαμμένη 'Ελληνική Κύπρο μας!!!
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Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ
Στήν Κα Μαρία Π. Ίωάννου

Καμίνι ώς εϊν’ τά στήθια σου μιας γαλανής ιδέας 
απάνω τους νά ρίχνωνται πυρομαχώντας είδες 
τρανές σέ χρόνους δίσεχτους καί μαύρους Έλληνίδες 
προσμένοντας τό ρόδισμα κάποιας αυγής ωραίας. 
Ζής γιά τούς άλλους καί πονάς- κι ’ ό πόνος σου ευλογία- 
τά λόγια σου ροδόσταμο παρηγοριάς κι ’ ελπίδας 
στις κόρες πού μέ τ’ όραμα ζοϋν τής γλυκειάς πατρίδας 
καί μές στά μαύρα σύννεφα άπαντέχουν τήν εύδία.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ».
Χρ. Θ’, 1969, άρ. 105. σ. 293

ΑΥΓΗ ΡΟΔΙΝΗ
Ή προσφορά μου

Χαρισμένο στήν άγαπημένη μου 
Κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου

Πλάστηκες γιά τόν ήλιο
Ναοί καί κάτασπρα μάρμαρα τά παιδικά σου όνειρα 
Γαλάζιες κορδέλλες σφιχτόδεσαν τότε 
τις δεκαπέντε σου άνοιξες.
Στά μάτια σου, ή θάλασσα άντικαθρεπτίζει 
λευκά αετώματα ναών 
καί ξανθογάλανες παρθένες, μαρμαρόστηθες. 
Κι ' όταν ό ήλιος μεσουράνησε 
πρόβαλε ή τρανή θεά, μέ τό χρυσό της κράνος 
ελκυστικά νά σέ καλή σιμά της.
Μόχτησες γιά τ' άνέβασμα.
Μά ή ψυχή διψά άκόμα κι ’ άς βαραίνη ό χρόνος τό κορμί. 
Νά ξαποστάσης δέ βόλεϊ 
γιατ’ είναι γύρω σου παιδάκια πού διψούνε φώς 
κι ’ είναι καρδιές πού λαχταρούν νά πιούν 
άπ’ τή δική σου βρυσομάνα.
Τά χέρια τους, κάνιστρα άδειανά καί καρτερούν 
άπ' τή δική σου προσφορά γιά νά γιομίσουν.
Μέ τις καθάριες χούφτες άπλωτές 
όλους καλείς
νά πιούν νερό νά δροσιστούν. Νά δής 
οί άδειες κόχες τώνματιών, φώς νά γιομίσουν 
κι ’ όμορφιά νά λάμψη στή μορφή.
Νά ξεδιψάσης άδελφή, μέ τό δικό της χόρτασμα.

Ν’ άνθιση ή καρδιά σου περιβόλι 
κατάσαρκα τόν κάτασπρο χιτώνα νά ντυθής 
κι ’ έτσι άγνή, καθάρια ώραία 
μέ κάνιστρο γιομάτο 
τά σκαλοπάτια ν’ άνεβής τού πεπρωμένου 
τούς ώριμους καρπούς σου 
στά πόδια τής θεάς νά τ’ άποθέσης.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣ», Χρ. Θ’,
1969, άρ.105,σ. 291

ΘΕΑΝΩ ΛΙΑΣΙΔΟΥ-ΣΑΜΨΩΝ
Μαρία Ίωάννου

Μεγάλη άθάνατη τοϋ ΛΕΑ μας πνευματική Μητέρα 
Σέ Παρθενώνα θρόνιασε τής Κύπρου τήν Τιμή!..., 
πούάνεμίζει, άκοίμητα, ή «εθνική παντιέρα» 
καί σ’ όλους - φίλους καί εχθρούς - τό «θαύμα» διαλαλεϊ! 
Τό θαύμα Σου!...
Πούπέτυχες, όρθώνοντας «ψυχές Μεγαλωσύνης».
καί «πνεύματα» πού στήριξαν τήν Πίστη καί Πατρίδα 
μέσα στά θεία νάματα τής άπεραντοσύνης 
τής έθνικής σου Αρετής, σάν άξια Έλληνίδα! 
Αξια κι υπεράξια θά κράζουνΣέ οί Αιώνες!... 
Διαλαλητές τών Έργων Σου - μεγάλων καί τρανών! 
πού δένμπορούν νά σβύσουνε κι ’ οί πιό φρικτοί τυφώνες, 
γιατί σάν "Ηλιοι άδυτοι,
Τά Έργα λάμπουν, πάντοτε, στή Γή, στόν Ουρανό!!
Οί Τέχνες καί τά Γράμματα - Πνευματικά παιδιά Σου - 
πήρανε θρόνο άψηλό στόν «Εθνικό Ναό μας» 
Στό ΑΕΑ πούκατηύθυνε ή δυνατή καρδιά Σου, 
μορφώνοντας «Συνείδηση» στόν σκλάβο τό λαό μας! 
Πολιτισμό καί Αρετές τής ζηλευτής φυλής μας 
«Σύμβολο» καί «Κηρύγματα» πρόσφερες μέ θυσία!... 
Καί στέριωσες «’Ιδανικά» στήν άδολη ψυχή μας, 
πού «Αυτρωσύνης» γίνανε ή θεία πεμπτουσία!!

Φεύγεις περήφανη! Σεπτή! Νικήτρια στόν άγώνα 
Πολιτισμού καί Αευτεριάς, στή μαύρη Σκλαβωσύνη!... 
Σάν Έστιάδα ή Αθήνα ώρθωσες Παρθενώνα, 
όπου... θρονιάστηκε ή μνήμη Σου κι ’ άθάνατη, θά μείνη! 
Τό «Πανανθρώπινο Έργο Σου» κοσμεί τήν Ανθρωπότητα 
μέ «πανανθρώπινο Σταθμό» καί φάρο άκτινοβόλο!

Τό ΑΕΑ ! πού θέ νά κοσμή καί τήν Αίωνιότη 
μέ «Πανελλήνια Ένωση» πού χάραξε στό θόλο!

10.2.70
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ΧΡΟΝΗΣ ΣΟΦΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΛΛΗ
Ύμνος στήν Κύπρο

Ευλαβικό αφιέρωμα στήν σεβαστή
Κυπρία Δέσποινα Κυρίαν Μαρίαν Ίωάννου

Κύπρος, ολάνθιστο Νησί, μ 9 άφρούς καί φώς πλασμένο 
γιά λίκνο του σέ διάλεξε τό θεϊκό τό κάλλος, 
παλαίστρα τους οί γίγαντες - ό Διγενης κι ό Χάρος.

Ή φλόγα σου, κι άν θάφτηκε στήνπρόσκαιρη τή στάχτη, 
δένέσβησε... σιγόκαιγε στάβάθη τής ψυχής σου, 
θεριεύοντας - καυτή σποδός - στά σκότη τών αιώνων.

Κι9 άξάφνου, σάν όλόλαμπρον άστέρι σπινθοβόλο, 
χαράζεις με τό αίμα σου στό μαύρο πάνω θόλο 
πώς ήσουν πάντα κι ’ έμεινες κοιτίδα τών ηρώων.

Στυλώνεις τό λιοντόκαρδο, τ’ άδύναμο κορμί σου, 
Δαυίδ εσύ μπρος σ' άμετρους Γολιάθ ατσαλωμένους 
κι9 όπλίζεις τή σφεντόνα σου μέ βράχους άπό πίστη.

Νησί συμβόλων σύμβολο, στόν τίμιον άγώνα 
βροντάς στής Γης τά πέρατα, μέ σώμα λαβωμένο, 
πώς μπρος στόν άγιο σου Σκοπό θά λυώση κάθε άτσάλι.

«ΜΑΧΗ» 7 Μαΐου 1966
’Αθήνα, ’Απρίλης 1966

’Αφιέρωμα στήν Μαρία Ίωάννου
Είναι ψυχές πού δέν μπορούν νά νιώσουν τήχαρά τους, 
χωρίς νά νιώσουν τήχαρά στών άλλωνε τά μάτια...
Είναι καρδιές πού δέ χτυπούν, δέ βγάζουν τό ρυθμό τους, 
σάν δέν γροικούνε γύρω τους κι9 άλλες καρδιές νά πάλλουν... 
Είναι κορμιά πούδέ ριγούν, δέ νιώθουν ότι ζούνε, 
σάν δέν τή δούνε τή ζωή στά σώματα τών άλλων...

Καί Σύ, σεπτή μου Δέσποινα, σ9 αυτόν τόν κόσμον ήλθες 
γιά νά ξοδεύεις σπάταλα τόνπλούτο τής καρδιάς σου. 
ΚΓώς έζησες έσκόρπισες τά δώρα τής ψυχής σου 
γιά κάθε άνώτερο σκοπό, γιά κάθε τι τό ώραίο.
Γι9 αυτό, μές σ9 όλων τις ψυχές, ή λάμψη τής μορφής σου 
- αιώνια άχτίδα φωτεινή - θά μένει θρονιασμένη.

«ΒΡΑΔΥΝΗ», 2 Μαρτίου 1970

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Στηνχα Μαρία Π. Ίωάννου

Μια νύχτα στό Οικοτροφείο
Ευαίσθητα πού αισθάνομαι άπόψε. Σάμπως 
νάνοιξα σάν τριαντάφυλλο, 
μεγάλο ίδιο φεγγάρι στή γέμωσή του, 
κίτρινο σάν γνήσιο άρχαίο φλουρί 
κι ευωδιάζω στήν άκρη αυτού τού ήσυχου κήπου.

Τό ϊδιο βράδυ
Σοϋ μιλούσα, μικρή μου κι ή γλώσσα μου πύρωνε. Τά λόγια μου 
φώς πού διάλυαν τις άκτίδες τής έγνοιας σου.
Τά μάτια σου γλύκαιναν, σύννεφα πιά δέν υπήρχαν.
"Ενας πίδακας δίπλα σου στάθηκε, πήρες νερό γιά τό μέ
τωπο πού έκαιγε. Πριν τά μεσάνυκτα, ήσυχα σάνμωρό άπά στό στήθος 
μου έγειρες. Είχε μέσα σου στάξει τό βράδυ μου 
δυό κόμπους καλωσύνης διάφανης. Τόσο, πού δέν καταλάβαινα, 
άν ήταν τόβράδυ ή τόβάρος σου, πού τόσο μοϋ θύμιζε 
κάτι άκριβώςπάνω στή σκέψη γιά άπρόσωπη
άγάπη. Καί γίνεται φώς ή φωνή καί ή σκέψη μου μέσα στό βράδυ.
Μιά φούκτα άκτίνεςχλωμού φεγγαριού μού ξεφεύγουν, 
μπερδεύονται, άσημώνουν τό ρούχο μου, πλέκονται μέσα στάχέρια 
μου, καλύπτουν τό πρόσωπο, τά μάτια μου λυώνουνμέσα στό φώς 
σάν κόσμημα άνόθευτο στήν άκρη τής φλόγας.

Τό φώς περισσεύει.
— Καί δέν είσαι, άγόρι μου, έδώ, νάμαζέψης έτούτο τό φώς, 

πούάνάβω γιάχάρη σου.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
Χρ. Θ', 1969, άρ. 105, σ. 294
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Εξερεύνηση Σαλαμίνας

Στήν κυρία Μαρία Π. Ίωάννον

Βουνά πού γέρνουνπρός τό μέρος τοϋ ήλιου, 
θάλασσα γαλανή σχηματικά, λευκή ώς τό πέταλο, 
στή ρίζα άφήνει τοϋ αγίου αμμόλοφου 
μιά κοίλη πέτρα κι ’ ή βροχή σταλάζει. 
Κοιτάχτε ψηλά- μήτά χορτάρια πλέον.
Άπό τά δένδρα βρίσκεις τά ξερά κλαριά, 
άπ’ τό υδραγωγείο πέντε καμάρες.
Ά ν άφικνούμενος ό κόσμος δώση 
μιά τάξη, θά ξεχάση εμάς, πού τόνπαλιό 
κάτοικον άνασταίνουμε χρεώνοντάς τον.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ,
Χρ. Θ’, 1969, άρ. 105, σ. 294

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
Στα εικοσάχρονα των γάμων 

της Μαρίας καί Παναγιώτη Ίωάννου

Μέ κατακόκκινα κρασιά τή μνήμη μου άς ξυπνήσω, 
τή μνήμη μου, τή μνήμη σας, τή μνήμη αύτοϋ του τόπου. 
Άς πάμε πίσω στή ζωή. Ταξίδι είκοσι χρόνων.
Κι ’ άς δούμε τό ξεκίνημα στοϋ Θεριστή τή νύχτα, 
ξεκίνημα γιά τή ζωή, πού νάχει άργό τό τέλος.
Κι' άς δούμε τά τριαντάφυλλα στις πράσινες άνοίξεις 
κι ’ άς πιούμε μιά σταλιά κρασί γιά τό καλό άνθισμά τους. 
Κι ’ άς πάμε πρός τούς θερισμούς μέ τά πνιγμένα άλώνια 
κι ’ άς πιούμε μιά σταλιά κρασί γιά τήν καλή σοδειά τους.

'Ωραία τά ξεκινήματα μέ τήν αύγή δροσάτη. 
'Ωραίο τό μεσουράνημα μέ καφτερό τόν ήλιο. 
Μάναι πιό ωραία τά δειλινά στό κόκκινο τους χρώμα. 
KC άν ευχηθώ τού δειλινού σαν ποιάν ευχή νά δόσω; 
Νά κρατηθεί, νά κρατηθεί τό φώςπέρα στή δύση, 
νά κρατηθούν τά σύγνεφα σαν παπαρούνες κόρες, 
ν’ άργήσουνε τά σούρουπα καί προπαντός οί νύχτες.

Εύχήθηκα. Εύχηθήκαμε ό καθένας όπως θέλει, 
μέ τή δική του τήν καρδιά καί τόν δικό του τρόπο. 
Μονάχα τών καλόκαρδων άξίζουνε οί ευχές 
καί μόνο γιά καλόκαρδους νά εύχόμαστε ταιριάζει. 
Κι ’ άφοϋ 'μαστέ καλόκαρδοι κι ’ έκάμαμε ό,τι πρέπει, 
στό κατακόκκινο κρασί άς χορέψει τό μυαλό μας. 
Σέ τέτοιες ώρες σοβαρός σημαίνει πεθαμένος. 
Νά ζήσουνε, νά ζήσουμε καί στά δικά τών άλλων.

(μονόφυλλο)

Μαρία Π. Ίωάννου
Ή προκοπή τοϋ γένους δέν προβάλλει 
μόνος άνθος άπ’ τών άντρών τήν πλάση. 
Γεννιέται άπ' τής γυναίκας τήνάγκάλη 
καί πάει στ' άντρός τάχέρια νά ώριμάσει.

Τό στοχασμό κλωστές νά μάς τόν πλάσει 
γιά αισθήματα γενναία κι ’ ωραία νά πάλλει, 
ζυμώνει τό κορμί νά τό ετοιμάσει 
γιά τής ζωής τή μαύρη άνεμοζάλη.

Προφήτης κι άν δένμίλησε καί στίχος 
ό Έλληνας Θεός μιλάει σάν ήχος: 
«Στις πού ξυπνάν τόν έρωτα τού χρέους

Καί πλάθουν άξια τή γυναικεία πλάση 
πιό δυνατούς νά δώσει καί γενναίους, 
τό γένος γόνατά νά τις δοξάσει.

(Αφιερωμένο άπό τόν Κύπρο Χρυσάνθη 
στή Μαρία Ίωάννου)

Επίγραμμα γιά τό Μέγαρο 
τού «Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου»

Μέλαθρο Μουσικής καί πνεύματος 
ιδεών πηγή καί στάδιο άμιλλας 
πρός δόξα τών 'Ελλήνων καί τής Τέχνης 
ιδρύουμε εμείς ικέτες τοϋ Απόλλωνα.

Μαρία καί Παναγιώτης Ίωάννου.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣ», Χρ. Θ’.
Ιούνιος 1969, άρ. 105, σ. 183
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Μαρία Π. Ίωάννου
Τοϋ λόγου καί τής τέχνης πρωτελλήνισσα 
καί πρωτεργάτισσα της παιδικής σκηνής 
φιλάνθρωπη κι ευπρόσωπη 
κι ύφάντρα τών καλών Τεχνών 
στις μνήμες ζείς τής 'Αμμόχωστου 
πρωτόθρονη κι ’ υψηλομέτωπη.

Τά δεύτερα επιγράμματα 1991
Λευκωσία

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Στή Μαρία Π. Ίωάννου

Σέ μνημονεύει ή Ελλάδα 
μέ στίχους του Πινδάρου 
χαρίεσσα μουσιγέτησσα φιλάνθρωπη 
αίέν άριστεύουσα.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», Χρ. ΛΔ', 
1994, άρ. 375, σ. 85

Β' Μέρος

Μαρία Π. Ίωάννου (1885-1970)
"Οταν τό βράδυ τό άρχέγονο καθήση στις παρειές μας, φώτα κι ’ οσμές δέ δίνει ή θάλασ

σα· οί δορυφόροι δέν μιλούν τά πανδοχεία δέν έχουνε καρέκλες ν’ αναπαύσουνε τό δάκρυ 
τοϋ μηρού.

"Ομως τό φώς κρατά μιά ιδέα τής άνοιξης- τά βήματα χειροκροτάνε τόν αγέρα- οί 
τοίχοι δένξεχνάν τάμάτια-σιγά... περνάν τάχέρια.

Οί επιστολές τοϋ στήθους έπιστρέφουνε στό στήθος μας μ’ ένα δεμάτι άπ’ τ’ όνομα 
σου. Καλώς μάς ήρθες.

Καί θ’ άγαπάμε.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ. Χρονιά I,
Μάρτης 1970, άρ. 114, σ. 167
«ΛΥΡΙΚΟΣΛΟΓΟΣ» τόμ. Β'. 1985. σ. 85

Οί εκπαιδευτικοί τής Άμμοχώστου καί ή Μαρία τέταρτη άπό δεξιά καΟήμενη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΣΙΤΗΣ
Τής Κύπρου μας τά δώρα

Σάν έφτιαξε ό Θεός τή γή, τούς κάμπους, τά βουνά της, 
τή θάλασσα καί τά νησιά κι ’ όλα τά ζωντανά της, 
καί έβαλε εκεί ψηλά τόν ήλιο νά φωτίζη 
καί έδωσε στή γή σπρωξιά αιώνια νά γυρίζη, 
έκέντησε στόν ουρανό τ’ άστρα καί τό φεγγάρι 
νάχη κι ή νύχτα όμορφιά καί τή δική της χάρη, 
βάλθηκε τότε ό Θεός νά φτιάχνη κράτη άράδα 
κι ’ άπάνω εις τά κέφια του έφτιαξε τήν Ελλάδα. 
Σάν ζωγραφιά τήν έκανε γιατ’ είχε τόν σκοπό του 
νά έλθη κάποτε στή γή γιά νά παραθερίση 
λίγους αιώνες δηλαδή καί κεϊ νά κατοικήση. 
Κάποτε τ’ άποφάσισε, μιάν όμορφη αυγή 
σάν ήρθε κείνη ή στιγμή πού είχε Αυτός όρίσει, 
άόρατος κι άθόρυβα κατέβηκε στή γή 
κι άπάνω στήν Ακρόπολη είχε πρωτοπατήσει. 
Κελαϊδοϋσαν τά πουλιά όλόγλυκα τραγούδια 
κι άνθίζανε όλόγυρα τά πιό όμορφα λουλούδια.
Κι άρχισαν πλέον θαύματα νά πραγματοποιούνται, 
άντρες μέ θεϊκό μυαλό άρχισαν νά γενιοϋνται. 
Χάρισμα άνεκτίμητο στή διαλεχτή Του χώρα 
γιά τήν Ελλάδα ήτανε τά θεϊκά Του δώρα. 
Απάνω στήν Ακρόπολη πούχε πρωτοπατήσει 
εκεί μέ θεία έμπνευση κτίστηκε ό Παρθενώνας 
μνημείο άξιοθαύμαστο τόν κόσμο νά φωτίζη 
στολίδι άνεκτίμητο νά στέκη στους αιώνας.
Κι όταν τό έργο Του ό Θεός κόντευε νά τελειώση 
τήν Κύπρο μας θυμήθηκε καί τόχε άποφασίσει, 
κι αύτή Ελλάδα ήτανε, κάτ’ έπρεπε νά δώση, 
κάτι ωραίο καί σ’ αύτή νά μήν τήν άδικήση. 
Καί κεϊ πού τό σκεφτότανε τί έπρεπε νά κάνη, 
είδηση άπ’ τούς ούρανούςμέ Αγγελο τοϋ φτάννει- 
κάποιος Αρχάγγελος εκεί είχ’επαναστατήσει, 
καί ήθελε στό θεϊκό τό θρόνο νά καθίση.
Κι άμέσως εις τούς ούρανούςβιαστικά άνεβαίννει 
καί ξέχασε τήν Κύπρο μας φτωχή καί σκλαβωμένη. 
Κι άπό ψηλά άδιάφορα αιώνες μάς κυττοϋσε, 
μά κάποτε λυπήθηκε τά τόσα βάσανά μας 
καί ξαφνικά θυμήθηκε πώς κάτι μάς χρωστούσε
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κι ’ έστειλε τότε καί σε μάς τά δώρα τά δικά μας. 
Έστειλε τόν Μακάριο: Τήν Κύπρο μας νά σώση. 
καί μέ σοφία θεϊκή νά τήν έλευθερώση, 
καί μιά σελίδα ολόχρυση στήν Ιστορία νά γράψη, 
τής Κύπρου μας τό όνομα ψηλά νά τ’ άνεβάση. 
Τήν Ίωάννου ξέχωρα στήν πόλη μας χαρίζει 
π’ όλάκερή της τή ζωή έταξε σά σκοπό της 
τό Πνεύμα τό 'Ελληνικό ψηλά νά τό κράτηση, 
αυτό είναι τό όμορφο μεγάλη ιδανικό της. 
Τόν Ίωάννου έδιάλεξε γιά ταίρι στή ζωή της, 
έναν υπέροχο άνθρωπο πού πήρε τήν καρδιά της, 
τόν ίδιο δρόμο βάδιζε χαρούμενα μαζί της 
είχε τά ίδια ιδανικά μαζί μέ τά δικά της.
Τά πλούτη του τής χάρισε μαζί μέ τήν καρδιά του 
ήταν ή ευτυχία του άληθινήχαρά του.
Κι άν λίγα χρόνια πέρασαν μαζί ευτυχισμένοι 
πάντοτε είς τό Λύκειο κι οί δυό άφοσιωμένοι. 
Μά δυστυχώς γιά όλους μας τό λέει κι ή παροιμία, 
πώς δέν κρατάει μές τή ζωή πολύ ή ευτυχία.
Καί τό πενήντα ξαφνικά μιά νύχτα τού Δεκέμβρη 
πήγε καί πήρ ’ ό Χάροντας τό άκριβό της ταίρι. 
Κι έμεινε μόνη στή ζωή μ ’ όλα τά βάσανά της, 
όμως δένχάθηκε στιγμή ή πίστη άπ’ τήν καρδιά της- 
τήν πάλη δέν σταμάτησε γιά τά ιδανικά της.
Τά πλούτη πούπεθαίνοντας αυτός τής είχε άφήσει 
δέν θέλησε σκορπώντάς τα αυτή νά τά γλεντήση. 
Μά μιά κοιτίδα βάλθηκε τού Πνεύματος νά κτίση. 
Είναι αυτό τό κτίριο πού τώρα μάς στεγάζει 
κι όλος ό 'Ελληνισμός νά τήν εύχαριστήση 
κι ένα εύγε νά τής πή, μεγάλο, τής ταιριάζει.
Δέν είν’ οί πέτρες κι ό πιλός πού έχουν σημασία 
ούτε καί τά πολλά λεφτά πού έχουν ξοδευτή 
μά ή Ιδέα, κι ’ ό σκοπός, καί ή άποστολή.
Κι ή προτομή τους νά στηθή έκεϊ στήν είσοδό του, 
σύμβολο καί παράδειγμα παντοτινό νά μείνη 
γιά τόνάγνό τόν όμορφο κι ευγενικό σκοπό τους 
τής πόλης τό ευχαριστώ, καί δείγμα εύγνομωσύνης.

(Ποίημα συνταχθένκαί άπαγγελθέν 
νπό του ίδιον στις 14.5.1967είς τά έγκαίνια 
τον Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου) 
(δακτυλογραφημένο)

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Χαρισμένο στήν Έρίτιμο Κα Μαρίαν Ίωάννου 

Τό ξιφώτιν μολυβώννει
Μέ τάμμάδκιά δαρκωμένα καρτερούμεν πού τζιαιρόν 

πότ’ έν νάρτη τζιείνη μέρα 
πού ή Βένετη παντκιέρα 
ν’ νάστηθή μέ τόν σταβρόν.

Γιά νά φέξη στό Νησίν μας νηλιος τής ξεσκλαβωσιάς 
τζι όντας δούμεν κνήσιαν Μάναν 
ναν γιορτή είς τόνπασάναν 
τζιαί χαρά τής ποσπασιάς.

Τά μαρτύρια οι πόνοι τής σκλαβκιας μας νά λλυωθοϋν 
ρκάδες, γέροι, νά ροδέψουν 
πού νά ξανακοπελλέψουν 
τζιαί νάξαναπαιδκιωθούν.

Νάβρουν άνεσι τζιαί πιάσμαν τζι ’ ή ψυσιές παρηορκάν 
όσους τότες έσφαγήκαν 
τζιαί γιά μάς έσκοτωθήκαν 
μπάλλους, μέ κρεμμασταρκάν.

Τζι’όσον εΐμαστην πού χρόννια πού τήν Μάναν χωρισμένοι 
στής σκλαβκιας μέσ’ τό καμίνιν 
ή καρδκιά μας πιό γιά τζιείνην 
γείνετε δρακοντεμένη

Βράντζιοι, Τούρτζιοι, τζιάν περάσαν πάνω μας Σαρατζιηνοί 
τής σκλαβκιας μαύρος σσιειμώνας 
έν έξόρτωσεν μαγκόνας 
τό δικόν του νάγεινή.

Έρεξαν ούλλοι τζι ’ έσβύσαν σγιάν Βρουλλάνεμος Βορκάς 
τζι άν έσφάξασιν τζι ’ έγτίσαν 
έν άλλάξασινμέν τζιίσαν 
τής δικής μας τής καρδκιάς.

Τζι άν τήν σήμμερον ημέραν μισοκκέρτικα παιδκιά 
άπιστα πού μάς φανήκαν 
κνήσιαν Μάνα άρνηθήκαν 
τζι ’ άγαπούν νάνε σκλαβκιά.

Έθθεν νά βρεθή μέχώμαν τούντης γής νά τούς ’σσιεπάση 
τζιάν βρεθή τζιαί σσεπαστούσιν 
πόξω πάλ ’ έν νά βρεθούσιν 
πάδης έν νά τούς ξεράση.

144 145Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στά τραντάφυλλα άθκιοϋσιν τζιαί άγκάδκια μουττερά 
τζι έχ-χάννετε ή θωρκά τονς 
ή ώμορφη ή μυρωδκιά τους 
τζιείνων ή τόση τους ώγρά.

Τζι ’ εμάς τοϋτ ’ άν νέν άγκάδκια στό στρατίν μας τζιαί καλά 
έφτασενπιδν τζιείνη ώρα 
ποϋ τ’ άγκάδκια μείς τά φκιόρα 
εν νά βκοϋμεν πιό ψηλά.

Τό ξιφώτιν μολυβώνει, ή γιορτή τοΰ γλυτωμοϋ 
νά φανούν τά μονοπάδκια 
πδν νά λείψουσιν τάγκάδκια 
ή λακκοϋφες τοϋ κρεμμοϋ.

Ή σκλαβκιά, ή άδικία, πού τήν Γην μας ν’ νά χαθή 
τά πουλλιά νά τζιυλαδήσουν 
τζι άμετροι ν’ νά πορουβήσουν 
άννοιξης πιόν οί άθθοί...

Είθε

Έκ τής Άγρ. Τοπικής Ένώσεως Γαδουρά
τή 8η Δεκεμβρίου 1949, Χειρόγραφο

Χαρισμένον στήν Έρίτιμον Κυρία 
Μαρία Π. Ίωάννου

Τές καλοσύνες, όμορφκιές, χάρες τής Παραδείσου 
μέ Θεϊτζιήν παραντζιελλιάν τάσιης χαρίσματά σου 
τζι ’ έθελα νάσιης πκιδτζιέναν τές άρχκοντκές τοϋ Κροίσου 
νά δκιαμοιράζης στούς φτωχούς τά πλούσια άρχκοντικά σου.

"Οπως τόν νήλλιον τόνχρυσόν τά φώτα σου άπλώννεις 
στό δκιάβα σου άθκιολοάς σβύννεις τής φτώσειας πόνον 
τζι έτσι μέ τούτα τά καλά πούκάμνεις, τζι άντακώννεις 
μιάν ώραν θά σέβκάλουσιν στοϋ Πλάστη μας τόν Θρόνον.

Τζι εν ναδον άμερόνυχτα, πού θάλασσας ώς ξερήν 
πώς δέν γεννοπλαστήκασιν στήν γήν τοϋ Εύαγόρα 
όπως έσέν τζιαί τόνπιστόν άξέχαστον σου ταΐριν 
γιά τά καλά πού δώσετε, εις τούς φτωχούς τά φκιώρα.

21.12.1961
(χειρόγραφο)

Στήν Έρίτιμον Κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου

Θέλω δά ’πάνω στούντην γήνχρόννι ’ άμετρα νά ζήσης- 
τζιαί νάν γρυσάφινμάλαμαν ’στόσσιέριν ότι πκιάννεις- 
άφ ’ ής έστάθης τών φτωχών παρηορκά τζι ’ ή βρύσις 
τόν κάθε δίκηον νηστικόν νά τόν ψουμοχορτάννης.

Είσαι σσιηρκάς πουκόμπηστρον τής όρφανιάς καμάριν 
τής λύπης, πόνου, πέζεμαν, κάθε καμοϋ δροσιά 
τό φώς στήνβαρυσσιειμωνιάν, χαρά, τό καλοτάριν 
τών πορπισμένων άνεσις, σκλάβων ξεσκλαβωσιά.

Τζι ’ όπου δκιαλλάξης σσιαίρεται ή γή οϋλη γελά 
στά έρκατα τής προκοπής τόσα σου γεναικάτα 
πδκαμες τζιούλον φαίνουνται στόν τόπον μας καλά 
πού τά φωνάζουν όπου πας κάθε μερκά τζι ή στράτα.

Τζι ’ άκόμη τό μιαλλύττερον πδσιεις Θεού τήνχάριν 
έρτωσες ταΐριν πδμοιαστόν έναν στά φυσικά σου 
πδνι τιμή τόπου μας, φτωχολογιάς λουβάριν 
τζι ήχνώμη σδνήχνώμη του, καρκιά του ν’ ή καρκιά σου.

Τζι ’ άγαπημένοι εΐσαστιν σγιάν τά φιλικουτούνια- 
τζι ’ εν τυχερή, καλότυχη, μερκά ποϋ σάς δεξιώννει 
τό δκιάβα σας τό δκιαλαλοϋν οί στράτες, τά καντούννια 
πώς σιαίρουνται δίμνιες καρκιές, τζ’ άνοιξιςμολυβώννει.

Τζι ’ έτσι τζιεΐνα τά τόσα σας καλά μέ τόν τζιαιρόν 
έννα σας βκάλουν ζωντανούς στοϋ Πλάτη τήν ποδκιάν 
τζι ’ έννάδονα στόν τόπο μας τζιαί πέρα τώνπερών 
τδνομανσου γιά γεναιτζιάν τ’ άντρός σου άθθρωπκιάν.

(χειρόγραφο)

Στήν διακεκριμένην Εκπαιδευτικό 
Μαρία Π. Ίωάννου

Γιά μιάν δασκάλαν ούλοι μας σέβας όπουχρωστούμεν 
τά Γράμματα, τήν Προκοπήν 
σήμμερον τρέξαμεν κοπήν 
τζι ’ ήρταμεν νά τήν δοϋμεν...

Ποϋλλη ή ζωή της 'Άνοιξης, ήτουν γλυτζιύν ξιφώτιν 
είσιεν σκοπούς τά ιδανικά 
γιά νά ραΐζουν τά κακά 
νά όρτοποδοϋν τήν νιότην...
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Ένι ψυσιή Θεοτιτζιήπά στ’ άψη θροννιασμένη 
τζιαί στές πολλές της άρχκοντκιές 
πάπλωννεν φώτα τζιόμορκιές 
έφετζιεν ή... ’κουμένη...

Έδούλεψεν, έπάσκισεν, σγιάν Μάνα καλωσύνης 
τζι ’ έσβυννεν καταμιτωσιές 
πάντα τζε έσκάλιζεν ψυσιές 
κορμιά τής... παιδκιοσύνης...

Τωρά πούκάμασιν καρπούς τά τόσα καμωτά της 
τδσιει δεξιάν παρηορκάν 
πού πήραν σάρκαν τζιαί θωρκάν 
τζιείντα δράματά της...

Γιά τζιεϊν τά Γεναικάτον της, πάπλωννε πλούσια φκιώρα 
τά φώτα της τ’ ’Αληθινά 
μερόνυχτα εν νάδονα 
ή γή τοϋ Εύαγόρα...

Τζιαί τζιείντα δάκρυα πδσβυσεν, τής όρφαννιας τόν Πόνον 
πολλά ν’ νά συνοβάλουσιν 
μιάν ώραν νά τήνβκάλουσιν 
εις τοϋ Θεού τό Θρόνον...

(χειρόγραφο)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡ. ΠΑΛΑΙΣΗΣ
Μιά άκροστιχίς στήν Ελλόγιμον Καν Μαρίαν Π. Ίωάννου 

Βαρώσια
Μαρία! ποϋχει άληθώς πού τόν Θεόν τήνχάριν, 
νάσαι στολή τών γεναικών, τών Βαρωσιών καμάριν.

Άμποτε νάχεν σάν εσέ δέκα μέσ’ τά Βαρώσια, 
ήτο ένα εύτύχημα, δέν θά ύπήρχεν φτώσεια.

Ρίζα έσ’ είσαι πάντοτε, τής κάθε καλοσύνης 
Μάνα πτωχών καί όρφανών καί έλεημοσύνης.

Ίσως άπό τήν ρίζαν σου, φυρτώσ’ έναν κλωνάριν, 
νάχη τές καλοσύνες σου καί τήν δικήν σουχάριν.

Αθώα τώρα σοϋ μιλώ, Ελλόγιμε Μαρία, 
οί τρόποι καί τά έργα σου είναι ή μαρτυρία.

(χειρόγραφο)

Ζ'
Θέατρο

Γιατί δίδαξα άρχαίαν τραγωδίαν;

Μέ ρώτησαν, γιατί θέλω νά διδάσκω αρχαίες τραγωδίες κι’ όχι σύγχρονα έργα. Άπήν- 
τησα, γιατί ή αρχαία τραγωδία είναι πάντα έργον, άγέραστον καί αιώνιον. Ποτέ δέν θά πα- 
ληώσουν οί αρχαίες τραγωδίες, καίτοι γράφτηκαν αιώνες καί θά ισχύουν καί στό μέλλον έφ’ 
όσον θά υπάρχουν άνθρωποι απάνω στον πλανήτη μας. "Ολες οί τραγωδίες, τών μεγάλων 
’Αρχαίων Ελλήνων τραγικών, Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη, περικλείουν μέσα τους μεγά
λες κι’ άνώτερες ηθικές αξίες μέ πανανθρώπινον πνεύμα.

Δίδαξα, ώς τώρα στήν πόλιν μας τήν ’Αντιγόνην δυό φορές τό 1950 καί τό 1963, τήν 
’Ιφιγένειαν έν Ταύροις τό 1931, τήν ’Ιφιγένειαν έν Αύλίδι, τό 1933, τήν Έκάβην τό 1938 καί 
τώρα μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεού τό 1968 τόν Οίδίποδα έπί Κολωνώ.

Θεωρώ τόν εαυτόν μου ευτυχή, κάθε φοράν πού διδάσκω άρχαίαν τραγφδίαν καί 
τούτο, γιατί έντρυφώ κυριολεκτικά μέσα στά θεία καί υπέροχα ρήματα τών τραγικών καί 
κυρίως, γιατί προσπαθώντας νά μεταλαμπαδεύσω μέσα στές ψυχές τών νέων καί νεανίδων, 
τό άνέσπερο φώς τών προγόνων μας, αισθάνομαι διπλά ευτυχής, γιατί τρέφω τήν έλπίδα, 
καί τήν πίστιν, ότι δημιουργώ καλλίτερους "Ελληνας, καλλίτερους Χριστιανούς καλλίτε
ρους άνθρώπους. Ό Σοφοκλής μέ τό «Ουτοι συνέχθειν, άλλά συμφιλεΐν έφυν = «Δέν έγεν- 
νήθηκα γιά νά μισώ, άλλά γιά ν’ άγαπώ» τής ’Αντιγόνης του καί τό «Κακόν δέν πρέπει νά 
πληρώνουν μέ τό κακόν» τοϋ Οίδίποδός του έπί Κολωνώ, «γίνεται ό πρόδρομος τοϋ Χρι
στιανισμού».

Έχω τήν πεποίθησιν, ότι δέν μπορεί νά ύπάρξη άνώτερον δίδαγμα άπό τά διδάγματα 
τών τραγωδιών, γιά τήν τελειοποίησιν τοϋ άνθρώπου, οποιοσδήποτε φυλής καί χρώματος. 
Αυτά τά υψηλά διδάγματα θά εΐχεν ύπ’ όψιν του κάποιος μεγάλος ’Αμερικανός, πού είπεν, 
ότι ό άνθρωπος τότε μόνον θά τελειοποιηθή, όταν έλληνοποιηθή.

Ή χαρά μου είναι απερίγραπτη καί ή συγκίνησίς μου συγκλονιστική, γιατί άπόψε πα
ρουσιάζω ένώπιόν σας τήν τραγωδίαν «Οίδίπους έπί Κολωνώ», άλλά καί καθ’ ολον τόν 
χρόνον πού τήν έδίδασκα, έδοκίμασα πολλές χαρές καί ίκανοποίησιν, βλέποντας τά 
ευγενικά παιδιά νά παρακολουθούν μ’ εύλάβεια, μέ πειθαρχίαν, μ’ ένδιαφέρον.

Ήτο πραγματικά συγκινητικόν νά βλέπη κανείς τά παιδιά αυτά κατάκοπα άπό τήν 
εργασίαν τους ν’ άφιερώνουν τή λίγην ώρα τής άνέσεώς τους, γιά ν άκούσουν τά υπέροχα 
καί υψηλά νοήματα τοϋ Σοφοκλέους. Μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεού καί μέ τήν απέραντη πίστι 
καί άγάπη μου πρός τήν αίωνίαν καί άθάνατην Ελλάδα μας καί πρός τές ήθικές άξιες τής 
άρχαίας τραγωδίας, έφθασα στήν βραδυά αυτή τής διδασκαλίας τής τραγωδίας στό άρχαΐον 
τούτο Θέατρον καί τούτο θά είναι τό έπισφράγισμα όλων τών κόπων καί μόχθων.

Έχω τήν τόλμην νά παρουσιάσω άπόψε ένώπιόν σας τήν τραγωδίαν αυτήν γιατί τρέ
φω τήν έλπίδα, ότι θά λάβετε ύπ’ όψιν σας, όλες τές άφάνταστες δυσκολίες πού παρουσιάζει 
τό άνέβασμα ένός τέτοιου έργου, άπό μή έπαγγελματίας ηθοποιούς.

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ
Στό Πρόγραμμα 

«Σοφοκλής έπί Κολωνώ» 
15 Σεπτεμβρίου 1968

148 149Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Θεατρική κίνησις στήν πόλιν τής Άμμοχώστου 
από του 1898-1952

Ή πόλις τής Άμμοχώστου τό 1898 ήταν ένα μικρό χωριό πολύ περιωρισμένο, έπομέ- 
νως χωρίς θεατρική ζωή καί χωρίς καμμιά έκδήλωσι Τέχνης.

Ή μαύρη σκλαβιά τόσων χρόνων έπνιξε κάθε έκδήλωσιν πρός άνώτερην ζωήν καί συνεπώς 
καί πολιτισμού.

Τό 1898 χάρις σέ μερικούς προοδευτικούς πατέρες πού έπέτρεψαν στά μικρά κοριτσά
κια τους νά λάβουν μέρος σέ παράστασιν έπαίχθηκε τό έργο «Φόρεμα τής Κυρίας» άπό τάς 
έξής Δας Χρυσάνθην Πατίτσα (νυν Καν Χρυσάνθην Σ. Μιχαηλίδου), Ελένην Γ. Χατζηπέ- 
τρου, Κλεοπάτραν Παϊσίου, Ελένην Ν. Παπαδοπούλου, Μαργαρίταν Εύαγγ. Λοΐζου.

Τό 1904 έπαίχθηκε τό έργον ή «Συνείδησις» άπό τάς έξής Δας Μαργαρίταν Εύαγγ. Λοΐ
ζου, Μαρίτσαν Κουρρή (νυν Μαρίτσαν Μιλτ. Φιλίππου) Κατίναν Άχιλλέως Πετρίδη καί 
Χαριτίνην Κουππή (νυν Καν Άνταχοπούλου).

Τό 1912 κατά διδασκαλίαν τής άειμνήστου Περσεφόνης X. Παπαδοπούλου, έδιδάχθη 
τό έργον «Συνείδησις» καί έπαίχθη άπό τάς έξής μαθήτριας τής τότε Η ' τάξεως τού Άνωτέ- 
ρου Παρθεναγωγείου Άμμοχώστου, Μαρίαν Γ. Μιχαηλίδου (νυν Καν Παπαντωνίου) Αθή
ναν Σώχου, Αναστασίαν Θ. Μιχαηλίδου, Κατίναν Μήτσιγγα (νυν Καν Σέργη Άντωνιάδη) 
καί Μαρίαν Άνδρέου (νϋν Καν Μαρίαν Π. Ίωάννου).

Κατά τήν έποχήν αύτήν καί ϊσως καί 2-3 χρόνια ένωρίτερον υπό τήν ηγεσίαν τού άει- 
μνήστου Μιλτιάδη Σιακαλλή έκ Λάρνακος δίδεται άρκετή ώθησις στό έρασιτεχνικό θέατρο 
καί 3-4 θέατρα παίζονται στήν πόλιν τής Άμμοχώστου άπό τούς έξής: Νικ. Νικολαΐδην (Πα- 
πατράκαν), Γιώργον Φεσάν, Πρόδρομον Παπαδόπουλον, Άντώνη Δημητρίου καί άλλους· 
έπειδή δέ κανένα κορίτσι δέν άνέβαινε στήν σκηνή τά γυναικεία πρόσωπα τών έργων 
υποδύονταν άνδρες!

Τά χρόνια αύτά δέν υπήρχε καμμιά πού νά μπορή ν’ άπαγγείλη ένα ποίημα άπό σκηνής 
έκτός βέβαια τών σχολικών έορτών έπί τή λήξει τών μαθημάτων καί τής έορτής τών Τριών 
Ιεραρχών εις τάς όποιας άπήγγελλαν μικρά κοριτσάκια.

Καί φθάνομεν στό 1917. Κατά τό έτος αύτό μέ πρωτοβουλίαν τής Δος Μαρίας Άνδρέ
ου (νϋν κ. Μ. Π. I.) άποπερατωσάσης τάς έν Λευκωσία σπουδάς της (εις τό Διδασκαλείον 
Θηλέων, 1915 καί Σχολήν Καλογραιών Αγίου ’Ιωσήφ, 1916, όπου έπρωταγωνίστησεν εις τό 
έργον «Ύψηλάντης» κατά διδασκαλίαν τής Δος Ελένης Χρίστου τότε διευθυντρίας τού Δι
δασκαλείου Θηλεων, τό όποιον έδίδετο νπέρ πατριωτικού σκοπού) άποφασίζεται νά παιχθή 
υπέρ τοϋ Φιλοπτώχου Συλλόγου «Ο.Ε.Ε.» δράμα καί ώς τοιοϋτον έκλέγεται υπό τοΰ άει- 
μνήστου Μιλτιάδη Σιακαλλή «ό Χορός τοϋ Ζαλόγγου» τοϋ Περεσιάδη. Τό έργον έδιδάχθη 
ύπό τοΰ αίεμνήστου Μιλτ. Σιακαλλή, ένθουσιώδους καί θερμού λάτρη τού θεάτρου.

Τό έργον έπαίχθη άπό τά έξής πρόσωπα: Μαρίαν Άνδρέου (Μ.Π.Ι.), Δέσποιναν I. Χα- 
τζημιχαήλ (νϋν Καν Πέτρου Πιερίδη), Ελένην Ραγουζαίου, Μιλτιάδην Σιακαλλήν, δικηγό
ρον, Πολύβιον Α. Παπαδόπουλον, διευθυντήν Αστικής, τόν άείμνηστον Εύαγόραν Παπανι- 
κολάου διδάσκαλον (μετέπειτα δικηγόρον καί ιδρυτήν διευθυντήν έφημερίδος «Πρωτεύ
ουσα») καί Νικ. Νικολαΐδην (Πατατράκαν).

Ώς δεύτερον έργον εις τόν ίδιον έτος παίζεται «ή Σκλάβα» τοΰ Περεσιάδη, πάλιν κατά 
διδασκαλίαν τοϋ άειμνήστου Μιλτ. Σιακαλλή υπέρ τοΰ Φιλοπτώχου Συλλόγου καί μέ όλα τ’ 
άνωτέρω πρόσωπα καί μέ προσθήκην τής Κας Άννας Π. Παπαδοπούλου...

Παίζεται ή «Γαλάτεια» τοΰ Βασιλειάδη μέ πρωταγωνίστριαν τήν Δα Μαρία Άνδρέου 
πάλιν υπέρ τοϋ Φιλοπτώχου Συλλόγου καί μέ τά έξής άνδρικά πρόσωπα Μιλτιάδην Σια
καλλήν, Νικολ. Νικολαΐδην, Πολύβιον Παπαδόπουλον.

Παίζεται κατά συνέχειαν «ή Γκόλφω» τοΰ Περεσιάδη μέ πρωταγωνίστριαν τήν Δα Αγ
γελικήν Χριστοπούλου καί νϋν Καν Α. Οϋτφιλντ καί τούς κ.κ. Μιλτ. Σιακαλλήν, Νικόλ. Νι- 
κολαΐδην, Πολύβιον Παπαδόπουλον, Δα Μαρίαν Άνδρέου, και Δα Έλέγκω Σιούκρη. Παί
ζεται «ή Πατρίδα» τοΰ Περεσιάδη μέ τ’ άνωτέρω πρόσωπα. «Ό Μαύρος Καβαλλάρης» μέ 
πρωταγωνιστήν τόν κ. Πολύβιον Παπαδόπουλον. Επηκολούθησαν τά έργα «Κοινωνικός 
θάνατος» τοΰ ’Ιταλού συγγραφέως Γιακουμέττη μέ πρωταγωνιστήν τόν άείμνηστον Μιλτιά- 
δην Σιακαλλή καί έκτελεστάς τάς Δας Μαρίαν Άνδρέου, Έλέγκω Σιούκρη καί Νικ. Νικο- 
λαΐδην. Μιά κωμωδία μέ έκτελεστάς τόν άείμνηστον Εύαγόραν Παπανικολάου καί τάς Δας 
Μαρίαν Άνδρέου καί Έλέγκω Σιούκρη. Επηκολούθησαν ό «Άγαπητικός τής βοσκοπού- 
λας» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Δα Μαρίαν Άνδρέου καί άνδρικά πρόσωπα τ’ άνωτέρω καί 
τόν Κον Παύλον Άντωνιάδην. Έπαίχθη «η Στέλλα Βιολάντη» τοΰ —ενοπούλου μέ πρωτα
γωνίστριαν τήν Δα Αγγελικήν Χριστοπούλου και εκτελεστός τήν Μαρίαν Ανδρέου, άεί
μνηστον Μιλτιάδην Σιακαλλήν, Πολύβιον Παπαδόπουλον, Χριστάκην Χριστόπουλον. 
Έπαίχθη ό «Γιός τοΰ Ησκιου» τοϋ Σπύρου Μελά τό 1922 μέ πρωταγωνίστριαν τήν Δα Μα
ρίαν Άνδρέου καί έκτελεστάς τόν έκ Λευκωσίας Αγγελον Παπαδόπουλον, Αναστάσην Οί
κο νομίδην, Πολύβιον Παπαδόπουλον.

Τό 1928 πρωτοβουλία τής Δας Μαρίας Άνδρέου έπαίχθη μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
ίδιαν καί υπέρ τοΰ Γυμναστικού Συλλόγου «Ευαγόρας» κατά διδασκαλίαν τοΰ κ. Πολυβίου 
Παπαδοπούλου τό άρχαϊο δράμα τοΰ Σοφοκλέους «ΑΝΤΙΓΟΝΗ». Τήν Ισμήνην ύπεδύθη ή 
Δνις ’Ιωάννα Χρυσοστόμου νΰν κ. Ν. Κυπριανού. Τόν Κρέοντα έπαιξεν ό κ. Άναστάσης 
Οίκονομίδης, καθηγητής τής Γυμναστικής έν τώ Γυμνασίω Αμμοχώστου. Τόν Τειρεσίαν ό κ. 
I. Θ. Ίωάννου έμπορος, τόν φύλακα ό κ. Κυριάκος Κατσαμπάς έμπορος, τόν Α ’ Κορυφαϊον 
ό κ. Πιετρώνης ιατρός, τόν Β' Κορυφαϊον ό κ. Χάβας καί τήν Εύρυδίκην ή έκ Λευκωσίας 
Δνις Πολυξένη Ίωαννίδου. Τά χορικά έδίδαξεν ό άείμνηστος μουσικός τής πόλεως Δ. Δημη- 
τριάδης, έψάλησαν εις τήν άρχαίαν γλώσσαν καί ορχήστρα άπό τούς κ.κ. Λουκήν Αττε- 
σλήν, Τ. Μέντζην κλπ. συνώδευαν αύτά.

Τό 1930 ιδρύεται τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου ύπό τής κ. Μαρίας Π. Ίωάννου 
καί οΰτω δίδεται άρκετή ώθησις στήν θεατρικήν κίνησιν τής πόλεως Αμμοχώστου. Τόν 
Μαΐον τοΰ 1930 παίζεται άπό τόν έρασιτεχνικόν όμιλον τοΰ Λ.Ε.Α. «Ή συνάντησις τής 
Ναυσικάς καί τοΰ Όδυσσέως» μέ τούς έξής έκτελεστάς: Αύγήν Ίακωβίδου, Κατίναν Σπυρί
δωνος, Σοφίαν Ιακώβου, Ελένην Χριστοφόρου καί Αναστάσην Οίκονομίδην.

Τόν Μάϊον τοϋ 1931 παίζεται κατά διδασκαλίαν τής κ. Μαρίας Π. Ίωάννου τό άρχαϊο 
δράμα τοΰ Εύριπίδη «ή Ιφιγένεια έν Ταύροις» μέ πρωταγωνίστριαν τήν ίδια καί μέ έκτε
λεστάς τήν Αύγούλαν Ίακωβίδου ώς Αθήναν, ώς πρώτην κορυφαίαν τήν Δα Χρυσάνθην 
Ίωάννου νΰν κ. Μίκη Σ. Μιχαηλίδου φαρμακοποιοϋ, καί ώς δεύτερην κορυφαίαν τήν άεί
μνηστον Δα Λουΐζαν Παπαδοπούλου, τόν κ. Νικήν Σ. Μιχαηλίδην ώς Θόαν, τόν κ. Ανα- 
σταστ. Οίκονομίδην ώς Όρέστην καί ώς Πυλήδην τόν κ. Γ. Σπανόν. Τά χορικά έδίδαξε καί 
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πάλιν ό αείμνηστον Δ. Δημητριάδης καί ορχήστρα άπό βιολιά Άττεσλής, Τ. Μέντζης καί 
βιολοντσέλλο κ. Κ. Πετρίδης, συνώδευσαν αυτά στό πιάνο ή Μαρία ’Αγαθάγγελου εκ Λάρ- 
νακος.

Στές 7 Μαΐου 1938 παίζεται τό άρχαΐο δράμα τού Ευριπίδη «ΕΚΑΒΗ» (υποθέτω γιά πρώ- 
την φοράν παιζόμενον έν Κύπρω) μέ πρωταγωνίστριαν τήν Δα Ίόλην Σοφοκλέους, τήν 
Δούλαν Πιπέρη, Άθηνούλα Κοκκίνου, Άλκη Ευσταθίου, Χάρην Χατζηκυριάκου, Παύλον 
Πέτρου, Δαγκλήν Ίακωβίδην, Νίκον Κόκκινον, Μιλτιάδην καί Ποιητήν. Τά χορικά έμελο- 
ποιήθησαν ύπό τοϋ άειμνήστου Κλεοβούλου Άρτεμίδη.

Τό 1948 παίζεται τό άρχαΐο δράμα ή «’Ιφιγένεια έν Αύλίδι» μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Δα Ελένην Σ. Μιχαηλίδου νυν Καν I. Μάτση.

Τό 1950, 5 ’Ιουλίου παίζεται τό άρχαΐο δράμα στό Στάδιον «Ευαγόρας» ή «ΑΝΤΙΓΟ
ΝΗ» τού Σοφοκλέους μέ πρωταγωνίστριαν τήν Δαν Δούλαν Πέτρου, Ίσμήνην, τήν Δα 
Ίλιάναν Κ. Δημητρίου, Εύρυδίκην τήν Δα Ρήνα Κελβέρη, Κρέοντα τόν κ. Λουκήν Σαββίδην 
δικηγόρον, φύλακα τόν κ. Γιάγκον Π. Παπαδόπουλον, άγγελον τόν κ. Άνθούλην Άττεσλήν 
καί Αϊμονα τόν Νυμφάκην Νεοφύτου. Τό έργον έδίδαξεν ή κ. Μαρία Π. Ίωάννου καί 
Λουκής Σαββίδης καί τά χορικά ό κ. Γ. Άρβανιτάκης.

Τό 1931 είσήχθη εις τήν Κύπρον ύπό τής Κυρίας Μαρίας Π. Ίωάννου καί τό «Παιδικό 
Θέατρον» καί έτέθη ύπό τήν αιγίδα τού Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου ώς όργάνωσις 
αυτού. Έδιδάχθησαν έν όλω 35 παιδικά Θέατρα έξ αυτών άπό τού 1940 όπότε άπο- 
περατώσασα τάς έν Άθήναις σπουδάς της, πιάνο, ρυθμικήν γυμναστικήν καί άπαγγελίαν 
τυχούσα καί σχετικών πτυχίων μέ Άριστα ή Δνις Ναταλία Σ. Μιχαηλίδου μεγάλως 
έβοήθησεν εις τήν διδασκαλίαν τού Παιδικού Θεάτρου διδάξασα 7 έργα τά έξης: «Όπου δέν 
πέφτει ή ράβδος», τόν «Κοντορεβιθούλη», «Τά δυό ποντίκια», «Τό κατσικάκι καί ό λύκος», 
«Ή Χριστίνα είναι σπουδαία», «Οί 3 άπέραντοι», «Ό Άης Βασίλης» καί όλόκληρον τό 
34ον Παιδικόν Θέατρον τό 1951. ’Επίσης ή κ. Νίκη Τζέτζα ούσα μέλος τού Συμβουλίου τού 
Λ.Ε.Α. έδίδαξε 2 μονόπρακτα έργα τό «’Αντίο παιδί μου» καί τό «Πρώτο του τό θάμμα». 
’Επίσης 1 μονόπρακτον έδίδαξεν ή Δνις Αούλλα Π. Ίωάννου νύν Κυρία Κύπρου Χρυσάνθη 
«Τ’ άνθρώπινα λουλούδια». Όλα τ’ άλλα έδίδαξεν ή κ. Μαρία Π. Ίωάννου. Ό κ. Λουκής 
Σαββίδης έδίδαξε δύο έργα «Τό πατρικό σπίτι» καί «Τ’ άνώμαλα ρήματα». Παραλλήλως 
πρός όλα αυτά ό έρασιτεχνικός όμιλος Α.Ε.Α. έδίδαξε τά εξής έργα «Τόν Όρκον τού Πε- 
θαμμένου» τού Ζαχαρία Παπαντωνίου, έκτελεσταί ή κ. Ναταλία Μιχαηλίδου, Αούλλα Πιπέ
ρη, Λουκία Νεοφύτου, Μαρίκα Αυξεντίου, Μαρούλα Κοντούρη, Αουκής Σαββίδης, Χάρης 
Χατζηκυριάκου, Μιχ. Κόκκινος, Γιάγκος Σαββίδης κ. άλλα.

Τόν ΜάϊΌν τού 1940 έπαίχθησαν 3 μονόπρακτα άπό τόν έρασιτεχνικόν όμιλον Α.Ε.Α. 
«Μέσα στούς τίμιους» τής Πετρούλας Ψηλορείτη, «Ό γυρισμός τού Ναύτη» Andrée 
Théorie, «Ό κύριος ταξειδεύει χωρίς άποσκευές» Συλβίου μέ έκτελεστάς τά έξής πρόσωπα: 
Ναταλίαν Μιχαηλίδου, Μαρίαν Πιπέρη, Μαρούλαν Κουντούρη, Λουκίαν Νεοφύτου, Βασι
λική Ρούσου, Άθηνούλαν Κοκκίνου, Λούλλαν Πιπέρη, Λουκήν Σαββίδην, Στέλιον Πιπέρην 
καί Φώτον Χατζησωτηρίου, Τάκην Όρφανίδην, Άχιλλέαν Ίωάννου, Δαγκλήν Ίακωβίδην. 
’Επίσης έπαίχθη τό έργο «Τριαντάφυλλα όλο τόν χρόνον».

Παραλλήλως πρός αυτά ό κ. Φώτος Χατζησωτηρίου συνέγραψε τά έξής έργα καί τ’ 
άνεβίβασεν 18 ’Απριλίου 1942 «Προσφυγόπουλα στήν Κύπρο», 21 Νοεμβ. 1942 «Συνηθι
σμένη Ιστορία» 19 Νοεμβρίου 1944 «Άνθρωποι πού δέν φταίξανε». Επίσης τήν 28ην Φεβρ. 
1945 τό έργον τού Michael Artisimbastsef «Ό πόλεμος».

Τό Λύκειον άνεβίβασε τό 1951 εις μνήμην Ξενοπούλου 2 πράξεις άπό τόν «Ποπολά
ρον» καί «Στέλαν Βιολάντης» μέ έκτελεστάς τούς έξής: Ναταλίαν Μιχαηλίδου, Λουκίαν Νε
οφύτου, Στέλιον Πιπέρην, Γιάγκον Παπαδόπουλον, Νυμφάκην Νεοφύτου καί Λουκήν Σαβ
βίδην. Εις τήν κίνησιν αύτήν άς προστεθούν καί μερικαί σχολικοί παραστάσεις τού Γυμνα
σίου μας καί ένα άρχαΐον δράμα «ή Άλκιστης» μέ πρωταγωνιστάς τήν Δα Μαρούλαν Κουλ- 
λαπίδου (νύν Καν Άριστάρχου Δημητρίου φαρμακοποιού Λάρνακος, καί τόν κ. Γ. Κον- 
ναρήν καθηγ. τής Μουσικής. ’Επίσης τό ΑΚΕΛ έπαιξε μερικά έργα καλά διδαγμένα τού κ. 
Άδάμαντος.

Αύτή είναι ή θεατρική κίνησις τής πόλεως Άμμοχώστου άπό τού 1898-1952. Εις αύτήν 
τήν κίνησιν πρέπει νά προστεθή καί ό έρχομός διαφόρων θιάσων άπό τήν Έλλαδα μας, οί 
όποιοι έτερψαν καί έγοήτευσαν τήν πόλιν μας μέ τήν τέχνην των.

'Αμμόχωστος 13.5.1952 
Πρώτη δημοσίευση στην 
«ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ Κ ΥΠΡΟΣ», 
Χρ.ΙΕ’,Δεκ. 1974,άρ. 171 
('Από χειρόγραφο)

ΜΑΡΙΑ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

Μαρία II. Ίωάννου
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Τό Παιδικό Θέατρο 
τοΰ «Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου»

Τό παιδικό θέατρο δέν είναι απλή τέρψη. νΙσα-ΐσα σ’ αυτό διαφαίνεται περισσότερο ό 
παιδαγωγικός χαρακτήρας τής τέχνης. Βέβαια σήμερα τά σχολεία φιλοδοξούν νά έπιδεί- 
ξουν εργασία καί σ’ αυτό τόν τομέα. Όμως στα πιό παλιά χρόνια, άν έξαιρέσουμε τή συστη
ματική καί φωτισμένη προσπάθεια τής Μαρίας Καρατζά στό Δημοτικό Σχολείο Φανερωμέ
νης καί μερικών άλλων, κάπως αραιά, τό σχολικό θέατρο δέν είχε τούς ένθερμους εργάτες 
του. Σήμερα τά πράγματα άλλαξαν πολύ. ’Από τή μιά τό Ραδιόφωνο καί ή Τηλεόραση καί 
άπό τήν άλλη οί νέες εκπαιδευτικές άπόψεις γιά τή σημασία τού θεάτρου καί μέ τή μορφή 
τής δραματοποίησης άπό τούς ίδιους τούς μαθητές καί μέ τή μορφή τής παράστασης άπό 
αύτούς, έκαμαν σημαντική τήν παρουσία του στόν σχολικό βίο.

Ωστόσο θάταν δίκαιο νά πάμε άρκετά πίσω καί νά δούμε τήν προσπάθεια τής Μαρίας 
Π. Ίωάννου στήν ’Αμμόχωστο γύρω άπό τό παιδικό θέατρο, μάλιστα μέ τόν τύπο τού μή 
σχολικού παιδικού θεάτρου, πού ή φωτισμένη αύτή έργάτισσα καθιέρωσε μέσα στις άλλες 
εύεργετικές δραστηριότητες τού «Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου». Στό ’Αρχείο τής μό
νιμης αύτής προέδρου τού «Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου» ύπήρχαν προγράμματα καί 
άποκόμματα έφημερίδων, όπως καί μερικές σημειώσεις της γύρω άπό τις 44 έπίσημες παρα
στάσεις τού παιδικού θεάτρου. Άπό αύτά τά κατάλοιπα έχουμε συνθέσει τό πιό κάτω κατα
τοπιστικό σημείωμα. Δυστυχώς πρός τό παρόν (καί ίσως καί στό μέλλον, γιατί ή Τουρκική 
κατοχή τής Άμμοχώστου πολλά θά καταστρέψη) δέ μπορεί νά γίνη άναφορά καί στή χρησι
μοποίηση παιδικού θεάτρου σέ άλλες έκδηλώσεις τοΰ «Αυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου», 
όπως π.χ. στά τσάγια, στις συγκεντρώσεις κλπ.

Μέ τήν εύκαιρία τού Έτους Γυναίκας θεωρούμε σκόπιμο νά έπιδεικτή καί αύτή ή 
πλευρά τής γυναικείας δραστηριότητας στήν Κύπρο.

1. 25 Δεκεμβρίου 1933. Ό κύρ Βασίλης. Ή τσιγγανοπούλα τού Σπ. Καζάζη, μουσ. Α. Κα- 
ρακάση.

2. 10 Μαρτίου 1934. Ή λύρα τού γέρο Νικόλα. Τ’ όνειρο τής Τιτίνας τής Άντ. Μεταξά. 
Ή τσιγγανοπούλα τοΰ Σπ. Καζάζη, μουσ. Α. Καρακάση.

3. (Δέν άνευρέθησαν προγράμματα καί ή είδηση στήν έφημερίδα δέν άναφέρει έργα ή 
είναι άπλή άγγελία χωρίς άλλα στοιχεία).

4. ’Ιούλιος 1934. Ή Κοκκινοσκουφίτσα τής Άντ. Μεταξά. Τό τραγούδι τής φτωχο- 
γιορτής τής Άντ. Μεταξά.

5. 30 Δεκεμβρίου 1934. Παραμονή Πρωτοχρονιά τής Άντ. Μεταξά. Παρά λίγο Βασιλιάς 
τής Άντ. Μεταξά.

6. 18 Μαΐου 1935. Ή Πεντάμορφη καί οί 7 νάνοι τής Άντ. Μεταξά.
7. 1 Ίανουαρίου 1936. Ό Καινούργιος Χρόνος τής Άντ. Μεταξά. Όνειρο Πρωτοχρο

νιάς (όπερέττα) τοΰ Ζ. Παπαμιχαλόπουλου, μουσ. Ν. Λάβδα.
8. 1 Ίανουαρίου 1937 Χριστουγενιάτικο όνειρο τοΰ Σύλβιου. Τό κλειδί τής Μοίρας τοΰ 

Σύλβιου.
9. (όπως καί τό ύπ’3).

10. 1 Ίανουαρίου 1939. Ή χρυσή νεράιδα (όπερέττα) τού Ζ. Παπαμιχαλοπούλου, μουσ. 
Δ. Λαυράγκα.

11. 1 Ίανουαρίου 1939 Τ’ όνειρο τής Τιτίνας τής Άντ. Μεταξά. Ό τυχερός περιβολάρης 
τής Άντ. Μεταξά.

12. 26 Μαρτίου 1939 Ή Μαρουλιώ (όπερέττα) τοΰ Ζ. Παπαμιχαλοπούλου, μουσ. Ν. Λά
βδα.

13. (όπως καί τό ύπ’ άρ. 3).
14. 1 Ίανουαρίου 1940. Ή καρδιά τοΰ παιδιού τοΰ Σύλβιου. Αγάπη κι’ ομορφιά τοΰ Σύλ- 

βιου. Όπου δέν πέφτει ό λόγος τής Άντ. Μεταξά.
15. 26 Μαΐου 1940. Βασιλοπούλα μέ τή ρόκα της τής Άντ. Μεταξά.
16. 1 Ίανουαρίου 1941 Χριστουγεννιάτικο δώρο τοΰ Κ. Βελμύρα. Τά δώρα τ’ Άη Βασίλη 

τού Σ. Καζάζη. Πρωτοχρονιάτικο δώρο τής Άντ. Μεταξά.
17. 1 Ίανουαρίου 1942 Τό τραγούδι τής φτώχειας τής Άντ. Μεταξά. Ή επιστροφή τοΰ Β. 

Φρέρη. Ή Υπηρέτρια καί τό Βασιλόπουλο τής Γαλ. Καζαντζάκη.
18. 9 Μαΐου 1942. Ή υπηρέτρια καί τό Βασιλόπουλο τής Γαλ. Καζαντζάκη. Ή Χριστίνα 

είναι σπουδαία τοΰ Δημ. Γιαννόπουλου. Οί τρεις άπένταροι τοΰ Άγγ. Μεταλλινοΰ.
19. 1 Ίανουαρίου 1943 Χριστουγεννιάτικο όνειρο. Ό καινούργιος χρόνος, Κοντορεβυ- 

θούλης. Καί τά τρία τού Σύλβιου.
20. 11 Απριλίου 1943 Νά ζή τό Μεσολόγγι τού Β. Ρώτα. Τ’ άνώμαλα ρήματα τοΰ Σύλβιου, 

μουσ. Λ. Καρακάση.
21. 1 Ίανουαρίου 1944 Τά δυό ποντίκια τής Άντ. Μεταξά. Όνειρο πρωτοχρονιάς 

(όπερέττα) τοΰ Ζ. Παπαμιχαλοπούλου, μουσ. Ν. Λάβδα.
22. 21 Μαΐου 1944 Ό Πετεινός ό Γούμενος τού Κ. Χρυσάνθη. Παρά λίγο βασιλιάς τής 

Άντ. Μεταξά. Τά δυό ποντίκια τής Άντ. Μεταξά.
23. 1 Ίανουαρίου 1945 Τ’ όνειρο τής Τιτίνας τής Άντ. Μεταξά. Ή Τσιγγανοπούλα 

(όπερέττα) τού Σπ. Καζάζη, μουσ. Λ. Καρακάση. Τό κλειδί τής Μοίρας τοΰ Σύλβιου.
24. 5 ’Ιουλίου 1945. Ό Πανταχοΰ παρόν καί τά έγγονάκια του (όπερέττα) τής Μαρίκας 

Φρέρη.
25. 1 Ίανουαρίου 1946. Τά δώρα τοΰ Άη Βασίλη τού Σπ. Καζάζη. Τό πρώτο θαύμα τής 

Άντ. Μεταξά. Τό κατσικάκι κι’ ό λύκος τής Άντ. Μεταξά. Ό τυχερός περιβολάρης τής 
Άντ. Μεταξά.

26. 17 Φεβρουάριου 1946 Τό κλειδί τής Μοίρας τοΰ Σύλβιου, Τά δυό ποντίκια τής Άντ. 
Μεταξά.

27. 1 Ίανουαρίου 1947 Πρωτοχρονιάτικο δώρο τής Άντ. Μεταξά. Ή Μαρουλιώ 
(όπερέττα) τού Ζ. Παπαμιχαλοπούλου, μουσ. Ν. Λάβδα.

28. (όπως καί τό ύπ’ άρ. 3).
29. 1 Ίανουαρίου 1948 Ανθρώπινα Λουλούδια τής Ίωάν. Μπουκαβάλα. Αντίο παιδί μου 

τής Λιλής Καρανικόλα. Ή χρυσή νεράιδα (όπερέττα) τοΰ Ζ. Παπαμιχαλοπούλου, 
μουσ. Δ. Λαυράγκα.

30. 15 Μαΐου 1948 Ανθρώπινα Λουλούδια τής Ίωάν. Μπουκαβάλα. Ή Σταχτοπούτα τής 
Άντ. Μεταξά.

31. (όπως καί τό ύπ’άρ. 3).
32. 1 Ίανουαρίου 1950 Ή άκαρδη Έλενίτσα. Οί δυό λοΰστροι τής Ρίτας Μπούμη. Παρά 

λίγο βασιλιάς τής Άντ. Μεταξά.
33. 29 Απριλίου 1950. Ή Βασιλοπούλα μέ τή ρόκα της τής Άντ. Μεταξά.
34  1951 Τήν έπαθε. Ή Κοκκινοσκουφίτσα τής Άντ. Μεταξά.

155154 Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



35. 5 Ίανουαρίου 1952 Άης Βασίλης έρχεται της Άντ. Μεταξά. Τό μαγικό δακτυλίδι τής 
Μαρίας-Λήδας Κροντηρά. Ή πράσινη μάσκα τοϋ Στ. Σπεράντσα.

36. 10 Ίανουαρίου 1953 Ό μαγεμένος σκύλος τής Γεωργίας Δεληγιάννη-Άναστασιάδη. 
’Ανοιξιάτικοι γιορτή τού Ζ. Παπαμιχαλοπούλου.

37. 6 ’Ιουλίου 1953 Ή μικρή πριγκίπισσα τής Μαρίας-Λήδας Κροντηρά. Ρούθ τοϋ Δημ. 
Μοναστηριώτη. Οί μουσαφιρέοι τοϋ Παπαδούκα.

38. 17 Ίανουαρίου 1954 Ό Φτωχογιάννης καί ή Πριγκηποπούλα τής Μαρίας-Λήδας Κρο
ντηρά. Ή Τσιγγανοπούλα (όπερέττα) τοϋ Σπ. Καζάζη, μουσ. Α. Καρακάση. Τό μαγικό 
δακτυλίδι τής Μαρίας-Αήδας Κροντηρά.

39. 7 ’Ιουλίου 1955 Άδερφάκια τής Άντ. Μεταξά.
40. (όπως καί τό ύπ’ άρ. 3).
41. (όπως καί τό ύπ’άρ. 3).
42. 6 Μαΐου 1961. Τά δυό ποντικάκια τής Άντ. Μεταξά. Τό μαγικό δακτυλίδι τής Μαρίας 

Λήδας Κροντηρά. Τό κλειδί τής Μοίρας τοϋ Σύλβιου.
43. (όπως καί τό ύπ’ άρ. 3).
44. (όπως καί τό ύπ’ άρ. 3).

'Ομολογούμε ότι είναι άδικία ή παράλειψη τών ονομάτων όσων παιδιών είχαν 
ερμηνεύσει τά εργάκια αύτά. Δυστυχώς καί οί πληροφορίες είναι ελλιπείς καί τά όνόματα 
τών κοριτσιών έχουν πιά άλλάξει. Μπορούμε άπλώς νά άναφέρουμε πώς διδάξανε τά έργα 
οί Μαρία Π. Ίωάννου (τά πιό πολλά), Ναταλία Άρβανιτάκη, Λούλλα Κ. Χρυσάνθη καί 
Δούλα Κωνσταντίνου.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ», Χρ. ΙΣτ1,
1975, άρ. 181, σ. 23

Διδασκαλία Αρχαίας τραγωδίας «'Ιφιγένεια έν Ταύροις». Το έργο διδάχθηκε από την κ. Μα
ρία Π. Ιωάννου κατά το έτος 1931 με πρωταγωνίστριαν την ίδιαν.

ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΟΙδίπους επί Κολωνώ

Τό κοινό τής Άμμοχώστου είχε τήν εύκαιρία τόν περασμένο μήνα νά άπολαύση μιά 
εξαιρετική παράσταση τής άρχαίας τραγωδίας τού Σοφοκλέους πού άνεβάστηκε στό άρχαίο 
θέατρο τής Σαλαμίνας καί πού δίδαξε ή κ. Μαρία Π. Ίωάννου. Τό κοινό έσχολίασε εύμε- 
νέστατα καί έξετίμησε τήν προσπάθεια τόσον τών έρασιτεχνών πού έλαβαν μέρος όσον καί 
τήν διδάξασαν, ή όποια έχει στό ενεργητικό της περί τά 200 μονόπρακτα παιδικά θέατρα. 46 
άλλα παιδικά, καί έπτά τραγωδίες.

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ό Τύπος άναφέρθηκε στό άτομο τής κ. Μαρίας Π. Ίωάν
νου στόν τομέα τής φιλανθρωπίας, όσον καί στόν τομέα τής όλης δραστηριότητάς της γιά 
τήν ένθάρρυνση καί προώθηση τών νέων στόν πνευματικό μά καί στόν καλλιτεχνικό τομέα, 
στήν Αμμόχωστο. Άπό χρόνια έχει άναμμένη τήν φλόγα γιά τήν τέχνη, πράγμα πού τήν 
ώθησε νά κτίση τό σημερινό Λύκειο Έλληνίδων μέ άπώτερο σκοπό νά παρελαύνουν τώρα 
καί στό μέλλον καλλιτέχνες τοϋ τόπου όπως καί ξένοι, έρασιτέχνες, μουσικά καί χορευτικά 
συγκροτήματα, ζωγράφοι καί άνθρωποι τών γραμμάτων.

Τό οίκημα στεγάζει τό ’Ωδείο τοϋ Λυκείου ύπό τήν διεύθυνση τοϋ καθηγητοϋ - πιανί
στα κ. Γ. Άρβανιτάκη πού τόν πλαισιώνουν δεκαπέντε άλλοι εξαίρετοι καθηγηταί τής ύ- 
ψηλής τέχνης πού έπιτελούν ένα ύψηλό έργο στόν τομέα αύτό. Αρκετά παιδιά άπορα μέ τα
λέντο, άνάμεσα στούς τόσους άλλους σπουδαστάς φοιτούν μέ ύποτροφία στό ’Ωδείο τοϋ 
Λυκείου.

Τό έργο όμως τής κ. Μαρίς Π. Ίωάννου δέν σταματά ίσα μέ δώ. Καί τό τελευταίο λεπτό 
τής ξεκούρασής της τό διαθέτει γιά νά δημιουργήση, νά όργανώση μά καί νά φέρη εις πέρας 
ό,τιδήποτε άναλαμβάνει. Ξεκίνησε μέ σκοπό νά παρουσιάση τό άρχαίο τούτο δίδαγμα καί 
όχι νά παρουσίαση άξιες σάν τήν Παξινού ή τόν Κωτσόπουλο μά ούτε καί μουσική επέν
δυση του Παλλάντιου ή τοϋ Κυδωνιάτη. ’Εργάστηκε γιά τό κοινό πού θάνοιωθε τήν άνάγκη 
νά γνωρίση τό άρχαίο αύτό δράμα, μέ τήν σειρά του δέ αύτό νά νοιώση ύπερήφανο γι’ αύτή 
τήν προσπάθεια - πράγμα πού τό έπραξε.

Άν άτυχέστατα έπεχείρησε άνθρωπος νά έπικρίνη τήν προσπάθεια μέ λεπτομέρειες 
αύτό θά μείνη μιά λεπτομέρεια χωρίς σχόλια. Γιατί ή κ. Ίωάννου πολύ καθαρά διατυπώνη 
στο σημείωμά της στό πρόγραμμα πού κυκλοφόρησε τά άκολουθα:

«... τρέφω τήν έλπίδα πώς θά λάβετε ύπ’ όψη τές άφάνταστες δυσκολίες πού παρουσιά
ζει τό άνέβασμα τέτοιου έργου άπό μή έπαγγελματίες ηθοποιούς». Καί μόνο αύτή ή παρά
γραφος ήταν άρκετή νά μή δωση τήν ευκαιρία καί στό πλέον υποκειμενικά σκεπτόμενον κρι
τικόν νά άγγίξη έστω κι’ ένα άτομο τών μορίων τοϋ μόχθου τής κ. Μαρίς Π. Ιωάννου πού 
πάντοτε πρόσφερε καί θά προσφέρη, μέ βάση τά δικά της έσοδα, δ,τι εύγενές καί ώραΐο, κι 
άς δέν είναι άψογο στήν όλότητά του - είναι όμως άψογο στήν καρδιά.

Λ.ΤΣΙΤΣΑΡΟΥ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 9 ’Οκτωβρίου 1968
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Σοφοκλέους: ΟΙδίπους

Συγκίνηση μεγάλη διακατέχει, ακόμη, τις καρδιές όλων πού είχανε τήν καλή τύχη να 
παρακολουθήσουνε στό άρχαΐο θέατρο τής Σαλαμίνας τά μεγάλα ήθικά διδάγματα τοϋ τρα
γικού ποιητοΰ τής άρχαίας Ελλάδος Σοφοκλέους στήν τελευταία τραγωδία τοϋ «ΟΙδίπους 
επί Κολωνώ».

Ή υψηλή παρουσία τοϋ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τής Δημοκρα
τίας τής Κύπρου μας, τοϋ κ. Άλ. Στεφάνου, άκολούθου τής Ελληνικής Πρεσβείας, τοΰ Έ- 
πάρχου καί Δημάρχου τής πόλεώς μας, Βουλευτών, Γυμνασιαρχών καί άλλων έξεχόντων 
πνευματικών άνθρώπων, μέ τή μεγάλη κΓ αύθόρμητη συρροή τοϋ άπλοϋ λαού μας, είχανε 
προσδώσει ιδιαίτερη λαμπρότητα στή μυσταγωγικώτατη καλλιτεχνική βραδυά, εκεί 
μπροστά στό ιερό άλσος τοϋ πολυτραγουδημένου Κολωνοϋ τής άρχαίας ’Αθήνας.

Ή μεγάλη επιτυχία τής παραστάσεως μάς έδωσε τήν εύκαιρία νά θαυμάσωμεν ερασι
τέχνες ήθοποιούς, πού ξάφνου μοιράσανε τή ζωή τους τόν μόχθο καί στήν τέχνη, εμπιστευ
όμενοι τήν άνώτερη καλλιτεχνική τους άνάπλαση στήν εύσυνείδητη προσπάθεια τής 
άκάματης καί πολυτάλαντης προέδρου τοϋ ΑΕΑ κ. Μαρίας Ίωάννου, πού δέχτηκε στό τέ
λος τις πιό θερμές εκδηλώσεις θαυμασμού, μέ άσταμάτητα χειροκροτήματα, μέ πολλές 
ανθοδέσμες μέ δάκρυα συγκίνησης, μέ άσπασμούς καί πολλές εύχές: Σύντομα, στό ϊδιο θέα
τρο νά μάς χαρίση νέες παρόμοιες συγκινήσεις.

Καί πραγματικά, καθηλωμένοι όλοι μπροστά στήν διαρκώς εναλλασσόμενη πορεία τής 
δραματικής κάθαρσης, μπορέσαμε νά θαυμάσωμε έμφυτα ταλέντα, πού ξεπερνούνε πολλά 
άλλα «έπίκτητα ταλέντα» τών Δραματικών Σχολών καί τών μεγάλων διπλωμάτων.

Σάν τυφλός Οίδίπους μέ τόν άγριο κατατρεγμό τής μοίρας του, ό Γ. Πετρασίτης δονεί 
καί τις πιό άσυγκίνητες καρδιές, κερδίζοντας τήν συμπάθεια άπό τήν άρχή μέχρι τού τέλους.

Άξιοθαυμάστες, έπίσης καί συμπαθέστατες οί πρωταγωνίστριες κ. Δούλα Μιχαηλίδη 
καί δ. Έλενα Μιχαηλίδη (μάνα καί κόρη) σάν ύποδειγματικές, στοργικές θυγατέρες τοΰ 
Οίδίποδα στόν ρόλο τής ’Αντιγόνης καί ’Ισμήνης, πού μέ άφοσίωση άκολουθοϋνε τόν τυφλό 
πατέρα τους σ’ όλη τήν τραγική περιπέτειά του: Στήν έξορία... στήν περιπλάνηση, στήν στέ
ρηση τοϋ θρόνου του... τής όρασής του καί όλων τών αγαθών τής ζωής!...

Ό Άνδρέας Τρύφωνος, σάν Θησέας εύγενέστατος, μεγαλόψυχος καί φιλάνθρωπος δί
νει δείγματα τής ψυχικής μεγαλωσύνης του μέ φυσικό δυναμισμό!... Μέ τήν μεγαλόπρεπη 
σεμνότητά του ζωντανεύει μπροστά μας τόν ένάρετο βασιλιά τών ’Αθηνών Θησέα, πού φι
λοξενεί καί θέτει υπό τήν ισχυρή προστασία του τόν τυφλόν Οίδίποδα καί τις στοργικότα
τες θυγατέρες του, πού διώκονται άγρια άπό τόν Κρέοντα καί τόν Πολυνείκη - γυιόν τοΰ 
Οίδίποδα καί άδελφό τής ’Αντιγόνης καί ’Ισμήνης.

Ό Νικολόπουλος, σάν Κρέων κατορθώνει νά γεννήση σ’ όλωνών τις ψυχές τήν άπέ- 
χθεια τού άσεβοϋς, τοΰ άρχομανοΰς τοΰ άδικου καί έγωϊστικοϋ χαρακτήρα.

Ό Άνδρέας Πετρασίτης, σάν Πολυνείκης καί ό Γ. Μουαΐμης σάν άγγελος ερμηνεύουνε 
τόν ρόλο τους μέ εύσυνειδησία καί υποβλητική δύναμη. Τόν ϊδιο καί ό Καρεκλάς σάν Ξένος 
Κολωνιάτης.

Ό χορός μέ τούς 15 γέροντες: Τόν Δ. Μουαΐμη σάν Κορυφαίο, τόν Σμυρνιό, τόν Κα
ρεκλά, τόν Δημητρίου, τόν παιδονόμο, τόν Ξουφαρίδη, τόν Μεταξάν, τόν Άνδρέου, τόν 

Σταύρου, τόν Βράχα, τόν Κωνσταντίνον, τόν Κτωρή, τόν Ξιοΰρο, τόν Κουτσόφτα καί τόν 
Κοιτάζο - κατορθώνει νά συγκινήση καί νά διδάξη μέ τά θαυμάσια θρησκευτικά κοινωνικά, 
άνθρωπιστικά καί πατριδολατρικά κηρύγματά του, πού μαρτυρούνε τήν άσβεστην ήθική με- 
γαλωσύνη τοϋ λαοϋ τής άρχαίας καί νέας Ελλάδος μας.

Οί άκόλουθοι τοΰ Θησέα: Άνθος Χρυσάνθης καί Άγγελος Άγγελίδης, παρ’ όλο τό νε
αρό τής ήλικίας τους, φαίνονται νά έχουνε πλέρια συναίσθηση τοΰ ρόλου των! Τούς 
εύχόμεθα κάθε καλλιτεχνική πρόοδο, γιά τό μέλλον.

Τέλος οί άκόλουθοι τοΰ Κρέοντα: Παπακωνσταντίνου, Άνδρέου καί Χατζηγιάννη 
έκπληροϋνε πολύ εύσυνείδητα τήν αποστολή τους σάν ΣΚΙΕΣ τοϋ φοβερού καί άδυσώπητου 
Κρέοντα!

Τά λιγοστά καί άνεπαίσθητα ψεγάδια στήν όλη παράσταση δέν πρέπει νά άναφέ- 
ρωνται, άφοϋ τό «άψογο» σπάνια συναντάται καί σ αύτούς τούς έπαγγελματίες ηθοποιούς 
τοϋ σοβαρού θεάτρου.

Γι’ αύτό όφείλομεν όλοι κάθε άναγνώριση καί συμπαράσταση στήν άξιοθαύμαστη καί 
άκούραστη κ. Μαρία Ίωάννου πού αφιέρωσε όλη της τήν ζωή σ όλες τις άνώτερες 
έκδηλώσεις τών Καλών Τεχνών καί τών Γραμμάτων, Ιδρύοντας προ 40 χρόνων τό μοναδικό 
στήν Κύπρο μας έθνικοπνευματικό καί καλλιτεχνικό κέντρο τού «ΛΕΑ» πού τελευταία, στέ
γασε σ’ ένα μεγαλόπρεπο - νεώτερο Κυπριακό Παρθενώνα!...

Μ’ εύγνωμοσύνη βαθύτατη τής σφίγγουμε καί πάλι τό σεβάσμιο χέρι, μέ τήν όλόψυχη 
εύχή μας: Απρόσκοπτα νά συνέχιση τήν πολύπλευρη πολιτιστική πορεία τη^, άξιοποι- 
ώντας, πάντοτε τό θαυμαστό Έργο της μέσα στά άδυτα φώτα τού αιώνιου καί Πανανθρώ
πινου - άρχαίου καί νέου - Ελληνικού πολιτισμού μας.

ΘΕΑΝΩ ΛΙΑΣΙΔΟΥ ΣΑΜΨΩΝ

7’Οκτωβρίου, 1968

Μαρία Π. Ίωάννου ώς 'Αντιγόνη.
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Σοφοκλέους «Τραχίνιαι» 
από τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου

Ή κ. Μαρία Π. Ίωάννου γνωστοτάτη γιά τά όσα έχει μέχρι σήμερα προσφέρει στήν τέ
χνη, καί στό θέατρο ιδιαίτερα, έδωσε κι έφέτος τό παρόν της στόν τομέα αυτό μέ τή διδασκα
λία τής τραγωδίας «Τραχίνιαι» τοΰ Σοφοκλέους, στό αρχαίο θέατρο Σαλαμίνος.

Άλλην μιάν έπιτυχία έπρόσφερε κι αυτή τή φορά ή κ. Ίωάννου καί αν τό παράδειγμά 
της άκολουθοϋσαν κι άλλοι, ασφαλώς τά «θεατρικά μας πράγματα», γιά τά όποια τόσος λό
γος καί συζητήσεις γίνονται, θά βρισκόταν σέ καλύτερη μοίρα. Αυτός είναι ένας άπό τούς 
τρόπους γιά νά μπουν αί βάσεις γιά τό καλό θέατρο καί τή δημιουργία τοΰ κατάλληλου κοι
νού. Μέ τις όμολογουμένως συγκινητικές της προσπάθειες άνακινεΐ κάθε τόσο «τά λιμνάζο- 
ντα θεατρικά μας νερά» καί άπό τής άπόψεως αυτής καί μόνο είναι άξια τών πιό θερμών 
επαίνων.

Ή κ. Ίωάννου είναι πολύ τυχερή πού έχει γιά συνεργάτιδά της τήν Λούλα Μιχαηλίδου, 
ή όποια χωρίς υπερβολή δέν έχει τίποτα νά ζηλέψη άπό έπαγγελματίες ήθοποιούς. Ή Μι
χαηλίδου είναι ένα σπάνιο ταλέντο, έχει πολλή φλόγα καί έχει συνδέσει στενά τό όνομά της 
μέ τό ΛΕΑ καί τις έπιτυχίες του τά τελευταία χρόνια. Δίκαιοι, δικαιότατοι, λοιπόν, οί έπαι
νοι καί τά χειροκροτήματα πού δέχθηκε, γιατί ή Δηΐάνειρα πού ζωντάνεψε ήταν άληθινή.

Ό Γεώργιος Πετρασίτης, ό άπλός καί άνιδιοτελής αυτός καλλιτέχνης, έχει προσφέρει 
τόσα πολλά στό θέατρο μέχρι σήμερα, πού έχει έπιβληθή καί έγινε γνωστότατος, καί ό,τι καί 
νά πή κανείς γι’ αυτόν είναι λίγο. Στόν ρόλο τοΰ Ηρακλή ήταν υπέροχος. Πάντα άγέραστος 
καί άνανεωμένος θά συνέχιση άσφαλώς νά έξυπηρετή τό ερασιτεχνικό θέατρο γιά πολλά 
άκόμα χρόνια. Πρέπει νάναι περήφανος γιατί ό υιός του Άνδρέας, πού ύποδύθηκε τό ρόλο 
τοΰ Γέροντος μέ τήν έπιτυχία, βαδίζει στ’ άχνάρια του. ’Αποκάλυψη τής βραδυάς ό 
Άνδρέας Τρύφωνος, στό ρόλο τοΰ Αίχα, πρέπει νά προσεχθή ιδιαίτερα. ’'Εχει καλή φωνή, 
καθαρή άρθρωση καί επιβλητικό παρουσιαστικό. Πολύ καλοί ήταν έπίσης οί "Ελλη Άρίστη, 
Γεώργιος Μουαΐμης, Γεωργία Παυλίδου καί Δημήτριος Μουαΐμης.

Οί κοπέλλες πού άπετέλεσαν τον χορό, οί Ντίνα Γουδιώτου, A ' κορυφαία, Άννα Χρυ- 
σοστομή, Β' κορυφαία, Άννα Χατζηλοΐζου, Νίτσα Χατζηγιασεμή, Δήμητρα Γεωργίου, 
Έλσα Σαμψών, Μάρω Άριστείδου, Καίτη Μιχαήλ, "Ελλη Μιχαήλ, "Ελενα Μιχαηλίδου, 
Έλενα Ίωάννου, Ρώτα Αιασίδου, Στέλλα Ζένιου, Ήρούλα Χατζηκακοΰ καί Κίκα Πανα- 
γιώτου πρέπει νά έχουν μοχθήσει πολύ καί είναι άξιες τών πιό θερμών συγχαρητηρίων. Μά 
κι’ οί άλλοι καλλιτέχνες, οί Θελξινόη Κοντογιάννη, Ρένα Χρυσοστομή, Ρίτσα Χρυσοστομή, 
Μαριάννα Ζένιου, Αγνή Περπεριάν, Σπΰρος Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Δημητρίου, 
Άνδρέας Κουτσόφτας καί Άρτίν Περπεριάν, πού έλαβον μέρος, συνέβαλαν κΓ αυτοί μέ τόν 
δικό τους τρόπο στήν έπιτυχία τής διδασκαλίας τής τραγωδίας.

Είμαστε βέβαιοι πώς καί στό μέλλον θά μάς δοθή καί πάλιν ή ευκαιρία νά χειροκροτή
σουμε τήν κ. Ίωάννου καί τό Λύκειο Έλληνίδων Άμμοχώστου καί σέ άλλες ευγενικές προ
σπάθειες.

ΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Έφημ. «ΜΑΧΗ», Πέμπτη 24.7.1969

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ
τοϋ διαπρεπούς δραματογράφου

Δ.Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ

ΔΟΘΗΣΟΜΕΝΗ

υπό τοΰ έρασιτεχνικοΰ ομίλου τής Κυπριακής Βιβλιοθήκης 

Λευκωσίας τή εύγενεϊ συμπράξει μελών τινών τοΰ 

έρασιτεχνικοΰ ομίλου Βαρωσίων τήν έσπέραν τής

ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5 ’Απριλίου 1917

Έν τή αιθούση τοΰ κ. N. ΧΟΥΡΗ

Είσοδος Σελ. 1
διά παΐδας γρ. 4 Ά

I---------- 1
Ή αυλαία άρθήσεται τήν 9ην μ.μ. άκριβώς

Κατά τά διαλείμματα ό καθηγητής τής μουσικής 
κ. S. Thomas θά εκτελή διάφορα εκλεκτά τεμάχια έπί κλειδοκυμβάλου

Πρόσωπα δράματος Έρασιτέχναι

Μητρός άρχιποιμήν
Διάκος πιστικός του Γκέρλα

κ. Όμηρος Φιλώτας 
κ.Άγγελος Παπαδόπουλος

Χρόνης άρχιπ
Κώστας 1

οιμήν κ. Κώστας Παναγίδης 
κ. Άναστ. Οίκονομίδης

Γκέρλας
Πανάγας

ποιμένες 
►

Ιωακείμ Θωμαΐδης
Χρήστος Άρβανιτίδης

Γ ιάννος Μορφής Μιχαήλ

Μανώλης Δημήτριος Γαβριήλ

Γιώτης πιστικός τοΰ Μητρου Γεώργ. X. Γεωργίου

Φλώρος καφετζής 
Κυρά Γιάνναινα

Άνδρ. Μιχαηλίδης 
Πολυξ. Συμωνίδου

Κυρά Στάθαινα Μαρία Άνδρέου

Κρουστάλλων θυγάτηρ της
Άννέλα

Ζωή Ίακωβίδου
Ιουλία Περιστιάνη

Τασούλλα Κα Ελένη Άγγελίδου

Λένη Δις Περιστιάνη

Ρήνη Δις Ελένη Σιοΰκρη

Δέσπω Δις Μαρία Περιστιάνη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» 

Δοθησομένηέντή Αιθούση τοϋ κ. ΧΟΥΡΗ τη 13η'Απριλίου 1918

Η ΓΚΟΛΦΩ
(Δράμα εις πράξεις 5)

Διανομή τοϋ Έργου

Ζήσης άρχιποιμήν 

Σταυρούλα θυγάτηρ του 

Κΐτσος άνεψιός του 

Άστέρω γραΐα ποιμενίς 

Γκόλφω θυγάτηρ της 

Θανασούλας ποιμήν 

Τάσος νεαρός υιός του 

Γιάννος φίλος τού Κίτσου 

Δήμος έξάδελφος τής Γκόλφος 

Γεωργούλας 

"Αγγλος περιηγητής 

Άγωγεύς

κ. Π. Παπαδόπουλος

δ. Μαρία Άνδρέον 

κ. Χρ. Π. Χριστόπουλος 

δ. Ζωή Ίωαννίδου

δ. Άγγ. Π. Χριστοπούλου 

κ. Ν.Κ.Νικολαΐδης 

κ. Μ. Σιακαλλής 

κ. Π. Άντωνιάδης 

κ. ΓιάγκοςΣανταμάς 

κ. Ά. Σανταμάς 

κ. Γ.

κ. Λ.

ΤΉΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

δοθησομένης ευεργετικής παραστάσεως τήν νύκτα τής 26ης Μαΐου 

Σάββατο εν τή αιθούση τοϋ κ. ΧΟΥΡΗ

Ύπό τοϋ εν τή ήμετέρα πόλει έρασιτεχνικοϋ όμιλον 

ενγενώς καί φιλανθρώπως προσφερομένον 

"Ωρα ένάρξεως 9'h μ.μ.

Μέρος Α’

Τό πλήρες δραματικών σκηνών καί ποιητικής έξάρσεως 

δράμα τοϋΣ. Βασιλειάδου.

Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 5

Μέρος Β' 

Κινηματογραφική κωμωδία

Διανομή τοϋ "Εργου

Χορός εκ ποιμενίδων

(Ή σκηνή παρά τά Άροάνεια όρη τών Καλαβρύτων) 

Κατά τά διαλείμματα θά παιανίζη ή Μανδολινάτα τής «Άνορθώσεως»

'Ωρα ένάρξεως 9 μ.μ. άκριβώς

Είσοδος σελ. 1. διά τούς παίδας γρ. 4 '/ι

Τύποις Ν. Οικονόμου

Μέρος 13ον

Κινηματογραφική Κωμωδία

Πυγμαλίων, βασιλεύς τής Κύπρον 

Ρέννος, άδελφός τον νεώτερος

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Ενμηλος, ίερενς τού Απόλλωνος 

Αείριος, θεράπων τοϋ Πνγμαλίωνος 

Εις άγγελος

ΚοςΝικ. Νικολαΐδης

Κος Μιλτ. Σιακαλλής

Δις Μαρ. Ά νδρέον 

Κος Χρ. Χριστόπονλος 

Κος "Ομ. Μικελλίδης

Κος Ανσ. Σανταμάς

Ή σκηνή έν Κύπρω

Κατά τά διαλείμματα θά παιανίζη ή Μονσική.

Κατά τήν Γ ή Δ'πράξη θά γίνονν άλλαγαί σκηνών

Τύποις Ν. Οικονόμου
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΥΡΗΚυριακή, 1 η Άπριλλίου 1928. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΤΕΑΙΑΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ

«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ»ΤΗΣ
“ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ”ΤΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Κατά μετάφρασιν τού κ. Γ. ΜΑΤΣΑΚΗ 
Διευθυντοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου Λάρνακος.ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΕΡΗ 3

ΔΡΑΜΑ
«Υπέρ τοϋ “Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου” διδαχθησόμενον άπό σκηνής 

υπό Μελών “Λ.Ε.Α.» τή εύγενεϊ συμμετοχή Μελών “Άνορθώσεως”».

Τά χορικά τοϋ δράματος πάνυ εύγενώς θά συνοδεύσωσιν

ήΔνίς Μαρία Αγ. Δημητρίου (πιάνο) 
καί οί κ.κ. Κώστας Πετρίδης (βιολονσέλλο) 
Αουκής Αττεσλήςκαί Τ. Μέντζης (βιολί)

Ε. Κωνσταντινίδης (φλάουτο) 
υπό τήνδιεύθυνσιν τοϋ κ. Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ.

Δοθησομένη υπό Ερασιτεχνών καί Μαθητών 
τοϋ Γυμνασίου τής πόλεως Βαρωσίων 

υπέρ τοϋ Γυμναστικού Συλλόγου «Ό ΕΥΑΓΟΡΑΣ».

Ώρα ένάρξεως 9 μ.μ.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

'Ορχήστρα υπό τήν διεύθυνσιν 
τοϋ κ. Δημ. Δημητριάδου.

Ώρα ένάρξεως 9 μ.μ. ακριβώς.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γρ. 1.

ΔΙΑΝΟΜΗ

’Ιφιγένεια Μαρία Π. Ίωάννου
Όρέστης Άναστ. X. Οίκονομίδης
Πυλάδης Γεώργ. Σπανός
Χορός Έλληνίδων Γυναικών

Βουκόλος Κωστ. Κούρτης
Θόας Νικ. Μιχαηλίδης
Άγγελος Γ εώργ. Β. Καραβιώτης
Άθηνά Αύγ. Ε. Ίακωβίδου

Ή σκηνή εν Ταύροις τής Σκυθίας 
ΜετάφρασιςΝικ. Αντωνιάδου

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΧΟΡΟΣ (έκ 15 Θηβαίων γερόνων) 
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 
ΚΡΕΩΝ (Βασιλεύς τών Θηβών) 
ΦΥΛΑΞ
ΑΙΜΩΝ (υιός τοϋ Κρέοντος) 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (Μάντης)
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Βασίλισσα) 
ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΙ.

ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ

Μαρία Άνδρέου 
’Ιωάννα Κ. Χρυσοστόμου

I. Πιετρώνης
Άναστ. X. Οίκονομίδης
Κ. Κατσαμπάς
Γ.Μ. Σπανός
Ι.Θ. Ίωάννου
Σωτ. X. Οίκονομίδης 
Πολυξένη Ίωαννίδου 
Αύγ. Ν. Στεφάνου

Ή Μαρία Π. Ίωάννου καί ή οικογένεια Κ. Χρυσάνθη στό 
άρχαϊο θέατρο τής Σαλαμίνας.

164
165Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ή δασκάλα Μαρία Άνδρέου (Μαρία Π. Ίωάννου)

Η'
Διάφορά

Παναγιώτης Ίωάννου
Εθνικός αγωνιστής κι ευεργέτης

Είναι κοινοτοπία μα θά τήν πώ: Τά χωριατόπαιδα δημιουργούν καί πνευματική καί 
εθνική κίνηση, είναι συχνά οί κύριοι παράγοντες πολιτισμού. Άν μεταφέρουμε τό φαινόμε
νο αυτό στόν τόπο μας, θά συναντήσουμε πολλά δείγματά του. Όμως πρόθεση εδώ είναι ό 
εντοπισμός τού φαινόμενου στό έρημο άπό άνθρώπους Βαρώσι, εκεί πού κάποτε έσφυζε ή 
ζωή σ’ ένα υψηλό έπίπεδο καί τώρα χορταριάζει περιφραγμένο άπό συρματοπλέγματα.

Ό Παναγιώτης Ίωάννου άπό τόν Άσκά τής Πιτσιλιάς (ή Πιτσιλιά κάποτε κυριαρ
χούσε στήν άγορά τής Λευκωσίας) έδωσε πνοή εμπορική καί πολιτιστική (μέ τήν εύρεία ση
μασία τής λέξης) στήν πόλη τού Ευαγόρα, κι ας ήταν ή πολιτεία τού Ευαγόρα λίγα μίλια πιό 
πάνω στήν παραλιακή γραμμή τής Άμμοχώστου. Θά τιμηθεί ή μνήμη τού προσώπου αυτού 
μέ λίγα σημεία τής δραστηριότητάς του, αυτά πού επιτρέπονται ν’ άνακοινωθούν, γιατί ή 
φιλανθρωπική δράση όταν υποχρεώνεται σέ άναφορές προσώπων, ένοχλεΐ. Καί είχε ό Πα
ναγιώτης Ίωάννου πολλή φιλανθρωπική δράση.

Ό Παναγιώτης Ίωάννου γεννήθηκε στόν Άσκά τής Πιτσιλιάς τό 1877 ή 1878.
Σέ ηλικία 12 χρόνων, άμα τελείωσε τό δημοτικό σχολείο στό χωριό του, ήρθε στή Λευ

κωσία κοντά στους Ταβερνάρηδες, γνωστούς πλούσιους έμπόρους οινοπνευματωδών 
ποτών. Δούλευε κοντά τους καί φοιτούσε ταυτοχρόνως στό σχολαρχείο. Τελείωσε τό σχο
λαρχείο τόν προηγούμενο χρόνο άπό κείνο πού άνακηρύχθηκε ώς «Παγκύπριο Γυμνάσιο» 
(1893). Οί Ταβερνάρηδες έκτιμήσανε τις ικανότητες τού Παναγιώτη Ίωάννου καί τόν στεί
λανε στό Βαρώσι, πού ήταν τότε μικρό χωριό μερικών χιλιάδων κατοίκων. Εκεί, μαζί μέ 
τόν άδελφό του, προχωρήσανε μέ χίλιες στερήσεις τή δουλειά στό κατάστημα άποικιακών. 
’Αργότερα, μέ άνεψιούς του, συνέστησε έμπορικό οίκο εισαγωγών καί έξαγωγών μέ παράρ
τημα στήν ’Αλεξάνδρεια. Τό έμπορικό τού δαιμόνιο, πάντοτε σέ συνεργασία μέ τούς 
άνεψιούς του ή μέ τόν άδελφό του, τόν όδηγούσε πρός νέες εμπορικές έπενδύσεις, όπως 
στήν άγορά περβολιών, στή σύσταση κλωστηρίου. Ό οίκος του πρώτος έκαμε εξαγωγή πορ
τοκαλιών. Στήν ’Αφρικανική Ήπειρο γνωστά ήταν γιά χρόνια τά πορτοκάλια μέ περιτύλιγ
μα Παν. Ίωάννου καί Σία. Επίσης άξιοσημείωτη δραστηριότητα καί προβλεπτικότητα τού 
Παναγιώτη Ίωάννου ήταν ή άγορά χαλίτικης γής γύρω άπό τά Βαρώσια, κυρίως πρός τήν 
περιοχή Δερύνειας, τήν όποια άργότερα πουλούσε στούς κατοίκους Δερύνειας καί Παραλι- 
μνιού, πού τή μετατρέπανε σέ περιβόλια. Αυτός ό συνδυασμός εμπορίου, βιομηχανίας, περ
βολιών, γής, σπιτιών καί μετοχών σέ διάφορες επιχειρήσεις δείχνουν τό ξυπνημένο μυαλό 

τού Έλληνα έμπορευόμενου.

Ή Κοινωνική δράση
’Αλλά ας δούμε τήν κοινωνική δράση τού Ίωάννου, πού δείχνει άκριβώς τήν ευρύτητα 

τής σκέψης του. Πρώτ’ άπ’ όλα θ’ άναφερθώ σέ μιά παλιά διαθήκη του, πού δέν τήν άλλαξε
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κι άς ήρθε σέ σύγκρουση μέ μερικούς παράγοντες των Βαρωσιών, (οί Βαρωσιώτες έως τό 
θάνατό του δέν τόν θεωρούσαν «τόπακα» άλλά τόν άποκαλοϋσαν ό «Πίτσιλος»).

Μέ τή διαθήκη αύτή άφησε ένα ξενοδοχείο στήν όδό Έρμου γιά νά χρησιμοποιούνται 
τά είσοδήματά του στήν σπουδή ένός φτωχού επιμελούς μαθητή ή μαθήτριας εναλλάξ κάθε 
τέσσερα χρόνια. Τό κτίριο κατεγράφηκε στ’ όνομα τού Αρχιεπισκόπου κι άνέλαβε τήν υλο
ποίηση των σκοπών τής διαθήκης ή Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Άμμοχώστου.

Ό Παναγιώτης Ίωάννου χρημάτισε έφορος τών σχολείων Άμμοχώστου καί Δημο
τικός Σύμβουλος. Κατέχω μιά έπιστολή πρός τόν πρόεδρο τής Εφορείας καί Δήμαρχο 
Έμφιετζή στήν όποια καταφαίνεται πώς ό Παναγιώτης Ίωάννου υποσχόταν νά δίνει ένα 
σημαντικό ποσό κάθε χρόνο στή Γυμνάσιο αν άποφασιζόταν νά άρνηθεΐ ή έφορεϊα τήν κυ
βερνητική επιχορήγηση. Κι έπειδή τούτο δέν έγινε δεκτό, ό Ίωάννου παραιτήθηκε άπό μέλος 
τής Εφορείας. Ή άπαντητική έπιστολή τού προέδρου τής σχολικής έφορείας καί δημάρχου 
Έμφιετζή είναι ή παρακάτω:

Επιτροπεία
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Βαρωσίων

Έκ Βαρωσίω τή 16η Ιουλίου, 1943
Άξιότιμον Κύριον, 
Παναγιώτην Ίωάννου, 
Ενταύθα.

Αξιότιμε Κύριε,
Άναφερόμενος εις τήν επιστολήν σας, τής 18ης Μαΐου, 1943, σχετικώς μέ τήν 

απονομήν τού Παναγιωτείου Βραβείου καί τήν οικονομικήν αρωγήν πρός τό Γυμνάσιόν 
μας, ώστε νά καταστή άνεξάρτητον τής Κυβερνητικής έπεμβάσεως, λαμβάνω τήν τιμήν νά 
σάς πληροφορήσω, ότι ή Εφορεία, λόγω έλλείψεως τού άναγκαίου προσωπικού καί οικη
μάτων διά τήν στέγασιν, δέν δύναται νά προβή επί τού παρόντος, παρά τήν επιθυμίαν της, 
εις τόν χωρισμόν τού Γυμνασίου εις τμήμα άρρένων καί τμήμα θηλέων, ώς προηγουμένως 
έλειτούργη. Θά πράξη όμως τούτο, ευθύς ώς ήθελον τό έπιτρέψη αί κρατούσαι συνθήκαι.

Ώς πρός τό ζήτημα τής οικονομικής άρωγής πρός τό Γυμνάσιόν μας, υπό διαφόρων 
πολιτών, ώστε νά δυνηθή νά άπαλλαγή τής Κυβερνητικής κηδεμονίας, τό όποιον άναφέρε- 
ται εις τήν επιστολήν σας, σάς πληροφορώ ότι ή Εφορεία εκτιμά τήν άγάπην σας πρός τό 
Γυμνάσιόν, άλλ’ έχει τήν γνώμην, ότι επί τού παρόντος δέν είναι εύκολο νά έγείρη τό ζήτη
μα τούτο, νοουμένου ότι τό υπό τής Κυβερνήσεως χορηγούμενον ποσόν είναι άρκετά σε
βαστόν καί υπάρχει πιθανότης νά μή δυνηθώμεν νά άνταποκριθώμεν εις τάς οικονομικός 
άνάγκας τού Γυμνασίου, αϊτινες συνεχώς αυξάνουν, εάν ήθέλομεν άρνηθή τήν έπιχορήγησιν 
τής Κυβερνήσεως.

Διατελώ μετά τιμής,
Πρόεδρος τής Σχολικής Έφορείας

Άπό τήν έπιστολή αύτή φαίνεται πώς ό Ίωάννου έδινε ένα ποσό γιά βραβεία καί είχε 
σχετικές ιδέες γιά τή λειτουργία τών σχολείων. Άλλά καί γιά τήν Εκκλησία ένδιαφερόταν. 
Γιά δεκαετίες έχρημάτισε επίτροπος τής Εκκλησίας Αγίου Νικολάου μέ άξιέπαινη διαχεί- 
ρηιση τών οικονομικών της. Επιπλέον ό άδελφός του έκαμε δωρεάν 5 χιλιάδων λιρών στήν 
Εκκλησία αύτή. Κατά τήν έθνική εξέγερση τού ’31, τά ’Οκτωβριανά όπως τά όνόμαζε ό λα

ός, είχε άποκαλυφθεί πώς ό Παναγιώτης Ίωάννου ήταν επαρχιακός ταμίας τής ΕΡΕΚ 
(Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Κύπρου) αυτής πού οργάνωνε τήν έξέγερση.

Άλλά καί γιά τήν έφημερίδα τής ΕΡΕΚ φρόντισε ό Ίωάννου: κατάθεσε τήν έγγύηση γιά 
τήν έκδοση τού «Αδιάλλακτου» (ό όποιος δέν κυκλοφόρησε - τόν προλάβανε τά γεγονότα), 
όπως τούτο δηλώνεται στό σύγγραμμα τού Γ. Γεωργαλλίδη «Cyprus and the governorship of 
Sir Ronald Storrs» (Λευκωσία 1985). Άλλά ή έθνική του δράση είχε ευρύτερο χαρακτήρα: 
Ειλικρινής δημοκράτης δέν άνεχόταν τή δικτατορική κατάσταση στήν Ελλάδα, τότε στά 
χρόνια τού Ί. Μεταξά. Μάλιστα βοήθησε οικονομικά μιάν ομάδα Κρητών πού διέφυγαν 
άπό τήν Κρήτη μετά τήν άποτυχία μιας δημοκρατικής τους χειρονομίας.

Θά ήταν κοινός τόπος γιά τούς Βαρωσιώτες άν έπαναλάμβανα πόσα ποσά ξόδευε αυτός 
γιά τή συντήρηση τού «Λυκείου Έλληνίδων Άμμοχώστου», πού ίδρυσε τό 1930 ή σύζυγός 
του Μαρία Π. Ίωάννου μέ άλλες κυρίες καί πόσα γιά τήν πληρωμή δασκάλων. Στό μεταξύ 
διέθεσε μεγάλο οικόπεδο καί ένα μεγάλο ποσό γιά νά κτιστεί τό οίκημα μετά τό θάνατό του 
καί νά δοθεί στήν πόλη. Καί πρός πληροφορία ή προικοδότηση τού Λυκείου γιά νά μπορεί νά 
συντηρείται έγινε άπό τήν άείμνηστη συζύγό του Μαρία Π. Ίωάννου. Όταν ήρθαν οί πρό
σφυγες άπό τήν Ελλάδα κατά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ό Παναγιώτης Ίωάννου μέ τή 
σύζυγό του φροντίζανε γιά τήν έδώ τοποθέτησή τους· ταυτοχρόνως κρατούσε τή θέση τού τα
μία στήν περιοχή Άμμοχώστου. Άλλά καί τή γενέτειρά του τόν Άσκά, ευεργέτησε. Έκτισε 
έκεϊ σχολείο καί πλήρωνε άρκετά χρόνια δάσκαλο γιά νά τό επανδρώνει ώσπου τό άνέλαβε ή 
Κυβέρνηση. Αδρά έχω έπισημάνει τήν κοινωνική δράση τού Παναγιώτη Ίωάννου, γιατί όλα 
τά άλλα, πού άφορούν τή φιλανθρωπία του σέ άτομα, άποτελούν άπολύτως προσωπικές του 
υποθέσεις καί δέν είναι σωστό ν αποκαλύπτονται. Ομως θεωρείται απαραίτητο μια 
επιπλέον άναφορά στήν έθνική δράση τής οικογένειας Παναγιώτη Ίωάννου. Ό ήρωας Κυ
ριάκος Μάτσης είναι εγγονος του από αδελφή, οπω^, καί άλλοι αγωνιστές του 1955-59. 
Εξάλλου στό κτήμα Κούκλια (επαρχία Άμμοχώστου) πού ανήκε στούς άνεψιούς του καί σ’ 
αυτόν, εκπαιδεύονταν οί άγωνιστές Γρηγόρης Αυξεντίου καί άλλοι.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
14 'Οκτωβρίου 1967 «Ή ΣΗΜΕΡΙΝΗ» 
Μικρά Πορτραίτα Κυπρίων, 1993

Παναγιώτης καί Μαρία Ίωάννου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣΣΤΗΝ ΑΕΙΜΝ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Μνημόσυνο

Ό θάνατος δέν είναι μια τελεία. Ό θάνατος κλείει τόν γήϊνο κύκλο τής σάρκας. Συνε
χίζεται όμως, ή πρέπει νά συνεχίζεται, ό κύκλος τής πνευματικής ζωής. Μόνο όταν κι’ ό κύ
κλος τής πνευματικής ζωής κλείσει, τότε ό θάνατος είναι μιά τελεία. Άν κατορθώσης νά 
έτοιμάσης μιά συνέχεια τής ζωής σου καί μετά τό θάνατο τής σάρκας σου, πραγματικά άφη
σες τή σφραγίδα σου στόν γήϊνο τούτο κόσμο. Κι’ υπάρχουν πολλοί τρόποι νά εξασφάλισης 
τή συνέχεια τού πνευματικού σου άτόμου, πού διασώζεται στήν άναφορά τού ονόματος σου. 
Ό καλύτερος τρόπος παραδεχόμαστε πώς είναι ή άρετή. Ή δόξα τής άρετής δύσκολα σβή
νει. Κι’ όταν άκόμα σβήση, εγκαταλείπει κάπου ένα φωτεινό υπόλειμμα. Ένώ οί πράξεις 
τής άδικίας κηλιδώνουν τή μεταθανάτια διάσωση τού άτόμου σου με δυσάρεστες άναφορές 
καί χειρονομίες άποδοκιμασίας· είναι ένα στίγμα, πού θάταν καλύτερο νά έξαφανιζόσουν, 
νάμπαινες μιά τελειωτική τελεία μετά τήν άναχώρησή σου άπό τόν κόσμο αύτό. "Ωστε ό θά
νατος δέν είναι μιά τελεία. Άπό τήν ώρα τού θανάτου άρχίζει τή βασιλεία της ή μνήμη.

Ή μνήμη είναι μιά δεύτερη άθανασία. Ό άνθρωπος πάντοτε φοβόταν τήν εξαφάνιση. 
Βαθιά μας όλοι επιθυμούμε κάποια διάρκεια. Καί τήν διάρκεια τή ζητάμε νάχη άμεση σχέση 
μέ τή γή μας, τόν κόσμο έτούτο. Όσο κι άν πιστεύης στήν άθανασία τής ψυχής υπό τή θρη
σκευτικήν έννοια, πάντοτε γνοιάζεσαι καί γιά τή γήϊνη άθανασία. Άλλος τήν έτοιμάζει μές 
τή δόξα τού επιστήμονα καί καλλιτέχνη. Άλλος τή θεωρεί πιό σίγουρη μέσα στις δωρεές 
διαφόρων τύπων. Άλλος τήν υλοποιεί σ’ επιγραφές κι’ άγάλματα. 01 πιό πολλοί - κι’ ίσως 
τούτο νάναι τό πιό ζωϊκό καί κοινό - τήν έξασφαλίζουν μέ τούς άπογόνους των, κληρο
νομώντας σ’ αυτούς τ’ όνομά τους, γι’ αύτό μέ πάθος περιμένουν τόν άρσενικό, πού θά 
άναλάβη τήν εύθύνη τής διαιώνισης.

Τό μνημόσυνο ξυπνά τή μνήμη τών δικών μας καί των άλλων. Είναι ένα πνευματικό 
μέσον γι’ άφύπνιση, πού ενεργεί τόσο στό μυαλό μας όσο καί στο συναίσθημά μας. Κι’ ή 
άπλή άναφορά τού ονόματος άφήνει νά παρουσιασθούν μπροστά στά μάτια τής ψυχής μας 
εικόνες γνώριμες, επεισόδια εύχάριστα ή δυσάρεστα. Τούτα μάς γεννούν μιά σειρά σκέψεις. 
Είναι όμως τόσο μακρυνά όλα εκείνα τά γεγονότα, πού χωρίς δυσκολία μπορούμε νά δώ
σουμε τήν άφεση ή νά τά αίστανθούμε λιγώτερο έπώδυνα. Κι’ ό άνθρωπος μάς φαίνεται πιά 
μιά οικεία κι’ άνάλαφρη μορφή, μιά φυσιογνωμία πού περισσότερο φωτίζεται άπό τήν κα- 
λωσύνη παρά άπό κάποια μελανά σημεία παλιάς συμπεριφοράς. Τούτο όμως μάς διδάσκει 
ταυτοχρόνως. Συχνά τό άνθρώπινο μυαλό έκτιμά τήν άρετή καί τις καλές πράξεις καί ψέγει 
τις κακές κι’ άνάξιες, όταν συλλογίζεται τόν πεθαμένο. Αύτή ή κατάστασή μας τήν ώρα τού 
μνημόσυνου δέν είναι μιά διδασκαλία σιωπηλή, μέ δικές της άποδείξεις, χωρίς επιβολή άπό 
τά έξω, χωρίς ένοχλητικές παραινέσεις; Άν πάλιν δέν γνωρίζουμε τόν έκλειπόντα, ή περιρ- 
ρέουσα άτμόσφαιρα, πού δημιουργείται άπό τούς γύρω, μάς επιβάλλεται κι’ έρχονται στό 
μυαλό μας δικά μας πρόσωπα, συνήθως άγαπητά. Έτσι πάλιν ή διεργασία πού άνάφερα 
έπαναλαμβάνεται έστω καί μέ άλλο άντικείμενο. Συχνά όμως ή πληροφορία πριν άπ’ τό 
μνημόσυνο ή κατά τό μνημόσυνο δημιουργεί πάλιν μέσα μας ένα άντικείμενο συμπάθειας μέ 
τήν άνάμιξη εικόνων άπό δικά μας πρόσωπα καί ύποθετικών έστω εικόνων άπό τό μνημο

νευόμενο. Τό άποτέλεσμα πού άκολουθεΐ δέν διαφέρει. Ό νούς κι’ ή καρδιά κοιτάζουν τήν 
καλωσύνη καί τήν άρετή, συγχωρούν, εκτιμούν.

Αλλά τό μνημόσυνο, πού είναι άναφορά σ’ αύτούς πού μάς έγκατέλειψαν γιά κάπου - 
ποιος ξέρει πού, - μάς θυμίζει καί τό γρήγορο πέρασμά μας άπό τή γήϊνη σφαίρα, μάς τονί
ζει πόσο μάταιο είναι τό φτωχό μας σαρκίο. Άμα νοιώσης κατάβαθά σου τό τί άντιπροσω- 
πεύεις, φτάνεις σ’ ένα σημείο πού λίγο διαφέρει άπό τήν άπελπισία. Αύτή όμως ή άπελπισία 
στόν ύγιή άνθρωπο, αύτόν πού έχει άρχές, πού πιστεύει τις ιδέες, πού γνοιάζεται γιά τό δικό 
του όνομα καί τών άπογόνων του καί τού τόπου του, αύτή ή άπελπισία ώθεΐ σέ πράξεις 
ενάρετες καί γενναίες. Άν όμως τάσεις άντικοινωνικές σέ βασανίζουν, τό μνημόσυνο, μνη
μονεύοντας ώς είναι φυσικό πράξεις άγαθές, σέ συγκρατεί άπό μιά δίχως όρια κατάπτωση 
καί ύποταγή στις δυνάμεις τού κακού.

Έχουμε ύποχρέωση νά θυμόμαστε. Ή μνημόνευση έναρέτων μορφών καί ή άναφορά 
στις άγαθές τους πράξεις δείχνει τήν άγαθότητά μας. Ταυτοχρόνως δηλώνει τό πόσο λογα
ριάζουμε τήν άρετή καί τις ποικίλες της μορφές σάν τήν άδελφωσύνη, τή φιλία, τήν εκτί
μηση. Έτσι έξυπηρετούμε καί τήν άρετή αύτήν καθ’ έαυτή προβάλλοντάς την στούς άλλους 
καί στόν έαυτό μας. Είναι γνωστό πόσο ή επανάληψη (μέ λόγια ή έργα) ιδεών καί άρχών πεί
θει καί τόν πιό δύστροπο νά τις υίοθετήση σά γνώμονα τής ζωής του.

Αλλά γιατί νά μήν είναι ή συγκίνηση τού μνημοσύνου μιά πνευματική άνάταση; "Οταν 
συλλογίζεσαι τήν άξια τής άρετής, όταν θαυμάζης τ’ άγαθά έργα τού άλλου, όταν τού 
άναγνωρίζης μιά έπάξια θέση μές τή ζωή, ή άνάταση σέ πλημμυρίζει, σέ άπομακρύνει άπό τά 
καθημερινά καί τά τυπικά τής βιωτικής άνάγκης καί σέ φέρνει μές τόν λαμπρό κόσμο τών 
ιδεών. Ακριβώς αύτό έπιδιώκουν κι’ οί διάφορες καλές τέχνες: διά μέσου τού κάλλους, πλα
στικού ή μουσικού, προσπαθούν νά σέ φέρουν μές τόν κόσμο τών ιδεών καί νά σέ λυτρώ
σουν, έστω καί προσωρινά, άπό καθετί τό κατώτερο καί φτηνό. Γι’ αύτό στά μνημόσυνα 
συχνά ή τέχνη διασκοσμεΐ, βοηθώντας τήν πιό γρήγορη άνάταση. Όσοι όμως έχουν τήν 
πνευματικότητα, ώς οικεία κατάσταση, μπορούν καί χωρίς τή βοήθεια τής τέχνης, άλλά μό
νο μέ τή σιωπή η τήν άπέριττη λιτότητα τού μνημοσύνου ν’ άνεβούν στις ύψηλές σφαίρες.

Καί μιά άλλη έρώτηση:
Έχουμε τάχα δικαίωμα νά στερήσουμε στόν όποιονδήποτε μιάν άγαθή μνήμη, πού δη

μιουργεί τό μνημόσυνο; Ασφαλώς όχι, Είναι ποταπή καί ή σκέψη άκόμα νά στερήσης διάρ
κεια σέ ένα συνάνθρωπό σου. Τού άφαιρεΐς τό άναφαίρετο δικαίωμά του νά έπιζήση τού θα
νάτου, άν πραγματοποιήσης αύτή τήν ποταπή σου σκέψη. Αγάπη προς τόν συνάνθρωπό 
σου δέν σημαίνει άγάπη όσο τούτος ζή.

Ή άγάπη έπεκτείνεται καί πέραν τής ζωής. Μόνο τότε δείχνεις τό πραγματικά άνθρώ

πινο μεγαλείο σου.
Οί νεκροί ζούν άνάμεσά μας, όταν μέ τόν πρέποντα τρόπο τούς μνημονεύουμε. Άμα 

σκεφτούμε τήν άναπόφευκτη σειρά μας, πού θάρθη στόν καθένα μας, τότε άντιλαμβανό- 
μαστε πόσο θά θέλαμε τούλάχιστον νά μείνη μιά άγαθή μνήμη άπό τό πέρασμά μας. Άς κά
μουμε λοιπόν τό καθήκον μας έναντι όσων παρήλθαν, άξιοποιώντας τό θεσμό τού μνημόσυ
νου. Έτσι θάχουμε κι’ εμείς τήν έλπίδα πώς μιά μέρα θά μάς μνημονεύσουν κάποιοι έπερ- 
χόμενοι. Αναφωνώντας τό «αίωνία τους ή μνήμη» έτοιμάζουμε ίσως καί τή δική μας πνευ

ματική διάρκεια.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚΥΠΡΟΣ», Χρ. ΙΑ', Φεβρ.-Μάρπος, 1971 
άρ. 125-126, σ. 130
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’Από τό Λεύκωμα της Μαρίας Π. Ίωάννου
(ελεύθερη κατάταξη)

Στήν εξαίρετη Έλληνίδα Μαρία Π. Ίωάννου μέ βαθύτατη εκτίμηση για τό μεγάλο της 
έργο πού εκφράζεται μέ τό Λύκειο Έλληνίδων Άμμοχώστου τού οποίου εΐναι ή ψυχή καί 
πνοή.

Άθηνά 23.2.1963 Π. Παλαιολόγου

Για τό χρυσάφι τής καρδιάς καί τήν αξιοσύνη τού έργου σου εκλεκτή συμπατριώτισσά 
μου δεξου όλη τήν αγάπη καί τή βαθειά μου εκτίμηση.

26.11.1964 ΑύγήΣακαλλή

Πολλές φορές ήρθεν ή χαρά κοντά μου, μά σήμερα πιό όμορφη άπό κάθε φορά, πιό 
γνήσια καί καθαρή τήν άντίκρυσα καί τήν έζησα στα γαλανά εκφραστικά μάτια τής δια
λεχτής μου φίλης, τής ξεχωριστής έλληνίδας, Κύπριας καί πνευματικής μου κ. Μαρίας 
Ίωάννου, πού θά διατηρώ όλοζώντανη τήν εικόνα της στήν καρδιά μου καί στή σκέψη μου.

Καλό της ταξίδι αύριο στήν άγαπημένη Κύπρο...

6 Νοεμβρίου 1967 'Ιφιγένεια Διδασκάλου

Σεβαστή μου Κυρία Μαρία Ίωάννου,

Θεωρώ είλικρινά τήν τυχαία δΓ έμέ παρουσία σας εις τό σπίτι τού μεγαλύτερου Κυβερ
νήτη τής Ελλάδος, άειμνήστου Ίωάννου Μεταξά, ώς τό πιό ευτυχισμένο συναπάντημα τής 
έθνικής ζωής μου.

Μέ τήν καλλιτεχνική ψυχή σας καί τόν πηγαίο σας έθνικό παλμό καί πατριωτισμό σας, 
μέ κατεστήσατε πραγματικά αιχμάλωτό σας.

Σάν Κύπρια Έλληνίδα τής έποχής μας, μέ τήν έξαίσια έθνική καί άνθρωπιστική σας 
δράσι, προβάλλετε σάν ενσάρκωση τής μεγάλης πονετικής ψυχής, μέσα στήν άφθαστή της 
μεγαλοπρέπεια καί όμμορφιά.

Πιστεύω άπόλυτα ότι Κύπρος καί Β. Ήπειρος στις δύσκολες αυτές μέρες πού 
περνάμε, συνεχίζουν, ή πρώτη διά τής ενεργού ρωμαλεότητάς της, καί ή δευτέρα διά τής 
άρρητης έπαναστατικής άντιστάσεώς της τό πνεύμα καί τό πείσμα τής φυλής.

Μέ άπόλυτον πεποίθησιν πού άστάθμητα... πού πάντοτε επιστρατεύεται μέ τό έθνος 
μας προσδοκώ καί τήν λύτρωση καί τών δύο άξετίμητων τμημάτων τής άιωνίας Ελλάδος 
μας.

Τή 24.11.1965 f rO Άργυροκάστρου Παντελεήμων

Μέ βαθειά συγκίνηση καί μέ τήν έκφραση πολλής άγάπης, υπογράφω εις τό λεύκωμα 
τής εκλεκτής Προέδρου τού Λυκείου Άμμοχώστου Κυρίας Ίωάννου.

15.5.1961 ΛίναΠ.Τσαλδάρη
βουλευτής 'Αθηνών

Μ’όλη μου τήν άγάπη, τήν έκτίμηση καί τόν θαυμασμό, σέ μιά πραγματική άληθινή 
έλληνίδα Κυπρία καί πραγματική κυρία.
'Αθήνα 3.12.1968 Π. Βαλδασερίδης

Είμαι πολύ ευτυχής πού μού έδόθη ή ευκαιρία νά γνωρίσω μιά ειλικρινή γυναίκα καί 
έλληνίδα, πού τιμά τήν Ελλάδα καί τήν Κύπρο μας μέ τήν μεγάλη της προσφορά κα Μαρία 

Π. Ίωάννου.
Μέ αγάπη

5.11.1965 Νανά Κοντού

Στήν εμπνευσμένη Πρόεδρο τού Λ.Ε.Α. Κυρίαν Μαρίαν Ίωάννου

Όλάκαιρη ή ζωή σου, φώς κι’ άνάσταση 
δοσμένη στό μεγάλο ιδανικό σου.
ΚΓ έκανες έργο καί ζωή καί πίστη σου 
τόν τρισευγενικό σκοπό σου.

Προικισμένη η ψυχή σου κι’ άνώτερη 
τού ώραίου τό δρόμο πάντα άναζητούσε.
Καί σκόρπιζε τά πλούτη της καί φώτιζε 
σάν ένα άστέρι πού οδηγούσε.

Καί πάλαιψες καί πίστεψες καί νίκησες.
Τήν άνοιξες τή δύσκολη τή στράτα.
Τής όμορφιάς τή στράτα πού χαρούμενα 
άκολουθήσαν πίσω σου τά νιάτα.

Τώρα οί χρυσοί καρποί τών μόχθων σου 
ευφραίνουν τις ψυχές. Καί τή χαρά σου, 
πουδωσες τήν πνοή σου καί τή φλόγα σου 
κι είδες ζωντανεμένα τά όνειρά σου.

Αευκωσία 15.6. I960 Χρυσάνθη Ζιτσαία

Στήν Έστιάδα τής Ελληνικής φλόγας, μέ θαυμασμό.

16.11.1953
Γιώργος Σεφέρης

Στή ζωή πρέπει πάντα κανείς νά τραβά μπροστά. Πίσω μιά φορά δέν μπορούμε νά γυ
ρίσουμε. (τόϊδιο μέρος άν μείνης σκουλικιάζεις). (Φανάρια στό δρόμο)

Δημ. Μπόγρης

Στήν εξαιρετική φίλη καί άπόστολο τής Έθνικής ιδέας καί τής Τέχνης κα Μαρία Ίωάν
νου άνάμνηση μιας ώραίας βραδιάς οτήν Αμμόχωστο.
21Μαϊου1950 Μανώλης Καλομοίρης
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Καί τά χρυσά πλατιά φτερά
Τί τάθελα;
Μοίρα μου, εγώ σου κραίνω 
Ό άητός πού τό πρωί γεννήθηκα 
καί τό βράδυ πεθαίνω.

Σπ. Μελας

"Ενα κομμάτι άπ’ τήν Ίλιάδα είν’ ή ψυχή της. Πώς νά μήν μεγαλουργήσει; Μ' εύλαβεια 
στέκω μπροστά της καί μέ άπειρη ευγνωμοσύνη,

Νά μάς ζήσει
13.11.1963 Μυρτιώτισσα

Στή φλογερή Έλληνίδα, τήν άκούραστη δουλεύτρα κάθε ώραίου ιδανικού, τήν πολύτι
μη φίλη κυρία Μαρία Π. Ίωάννου. Μέ όλη μου τήν άγάπη καί τόν θαυμασμό.

Αντιγόνη Μ έταξα

Ή έπαφή μου μέ τήν Κύπρο ύπήρξε μέγα γεγονός γιά τήν ψυχή μου. Θά ενθυμούμαι 
πάντοτε τά άγνά, ζωηρά, ένθουσιώδη πρόσωπα πού άντίκρυσα, πρόσωπα πού άκτινοβο- 
λούν Ελλάδα. "Ενα άπό τά πρόσωπα αύτά - ένα άπό τά ζωηρότερα καί πιό άξια - είσθε 
Σείς, άγαπητή μου κ. Μαρία Π. Ίωάννου. Τό έργο Σας είναι μέγα καί προκαλεϊ τό βαθύτητο 
σεβασμό μου. Σάς εύχομαι νά εξακολουθήσετε, μέ τήν βοήθεια τού Θεού, νά προσφέρετε ώς 
έκλεκτή Σαλαμινία - τις πολύτιμες ύπηρεσίες Σας στήν Κύπρο καί τήν Ελλάδα.

Αθήνα 23.11.1966 Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Μέ τόν Μνριβήλη.

Άπό τούς χαιρετισμούς στά 30/οονα τού ΛΕΑ

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ’Αρχιεπίσκοπος Κύριος Μακάριος
...’Επιθυμώ νά συγχαρώ θερμώς άλας τάς Έλληνίδας τού Λυκείου, αϊτινες, διά τής θε

τικής καί άκαταπονήτου εργασίας των, συνετήρησαν καί άνέδειξαν αύτό, καθ’ ολον τό διά
στημα τής τριακονταετούς ζωής του, εις έστίαν εθνικής καί πνευματικής άκτινοβολίας. 
’Εκφράζω ιδιαιτέρως τήν βαθυτάτην έκτίμισίν μου διά τό έργον τής Προέδρου τού Λυκείου 
κ. Μαρίας Ίωάννου, ή όποια είναι άξια έθνικής εύγνωμοσύνης, διότι εις αύτήν οφείλεται ή 
ϊδρυσις τού Λυκείου καί εξ αύτής ήντλησε δύναμιν καί πνοήν τό Λύκειον εις τήν ώραίαν πο
ρείαν του. Μία επί πλέον άπόδειξις τού πλουσίου ψυχικού κόσμου καί τών εύγενών 
αισθημάτων τής κ. Ίωάννου είναι ότι ίδίαις δαπάναις άνέλαβε καί τήν άνέγερσιν Ιδιοκτήτου 
οικήματος τού Λυκείου, τού όποιου ό θεμέλιος λίθος κατατίθεται σήμερον»...

Ό κ. Μιλτιάδης Δεληβάνης, Πρέσβυς τής Ελλάδος
...’Οφείλω νά έκφράσω τά θερμότατά μου συγχαρητήρια εις τήν άκάματον καί δημιουρ

γικήν Πρόεδρον τού Λυκείου Κυρίαν Μαρίαν Ίωάννου, εις τήν φλόγα καί τούς συνεχείς κό
πους τής όποιας, καθώς καί τών συνεργατριών της, οφείλονται τά προαναφερθέντα ώραΐα 

επιτεύγματα...

Ό κ. Κώστας Σπυριδάκις, Πρόεδρος Κοινοτικής Βουλής
...Συγχαίρω όλοψύχως τό Λύκειον Έλληνίδων ’Αμμόχωστου διά τήν λίαν εύδόκιμον 

δράσιν αύτού εις διάστημα 30 ετών καί ίδιατέρως τήν άξιότιμον Πρόεδρον αύτού καί 
εύχομαι, όπως ή δευτέρα ηλικία, εις τήν όποιαν σήμερον τούτο είσέρχετα καί δή στεγαζόμε- 
νον είς τό ιδιόκτητον οίκημα τό όποιον ή φιλομουσία τής άξιοτίμου Προέδρου καί τού 
άειμνήστου συζύγου αύτής Παναγιώτου άνεγείρουσι, άποδειχθή έτι μάλλον γόνιμος, επ’ 
άγαθώ τού έθνους καί τής πατρίδος, τά όποια τοσούτον ήγάπησαν καί εις τά όποια το- 
σούτον έπίστευσαν οί μεγάλοι τού Σωματείου τούτου εύεργέται.

Ό κ. Γλαύκος Κληρίδης, Πρόεδρος Βουλής ’Αντιπροσώπων
... ’Αξία ίδιατέρων συγχαρητηρίων είναι ή ίδρύτρια τού Λυκείου Έλληνίδων, κ. Μαρία 

Ίωάννου, ή οποία πρώτη συνέλαβε τήν λαμπράν ιδέαν τής ίδρύσεως τοιούτου πνευματικού 
κέντρου καί ή όποια επί 30 συναπτά έτη είργάσθη άόκνως διά τήν έπίτευξιν τών θαυμαστών 
έργων, τά όποια έπέδειξε κατά τήν σταδιοδρομίαν του τό ίδρυμα τούτο...

Ό Γ. Παπαχαραλάμπους, Γυμνασιάρχης Παγκυπρίου Γυμνασίου
...Έφ’ όσον λοιπόν τό θεμελιούμενον τούτο ίδρυμα έχει τόσον ύψηλάς καί εύγενεΐς 

έπιδιώξεις, ώς άποδεικνύει καί ή 30ετής σταδιοδρομία του, είναι πρέπον νά τύχη τής 
άμερίστου συμπάθειας καί έκτιμήσεως πάντων ημών. Καί διά τούτο, ώς έκπρόσωπος τού 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, τό όποιον άπό 150 ήδη έτών εκπέμπει τήν θερμουργόν του πνοήν 
προς τήν Ελληνικήν κοινότητα τής πατρίδος ημών, ύποβάλλω εγκάρδια συγχαρητήρια πρός 
τό Συμβούλιον καί ιδιαιτέρως πρός τήν έρίτιμον κυρίαν Μαρίαν Π. Ίωάννου, διά τήν εύγενή 
αύτής φιλοδοξίαν, τήν όποιαν σήμερον πραγματοποιεί, μέ τήν εγκάρδιον ευχήν νά ζήση επί 
μακρόν συμπληρούσα βαθμηδόν τήν πραγματοποίησιν τών υψηλών καί εύεργετικών αύτής 

ιδανικών.
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H Μαρία Π. Ίωάννον καί ό Σπάρος Μελάς σέ δεξίωση.

Ή εκλεκτή αντιπρόεδρος τον Λνκείον Ελλη- 
νίδων Αμμόχωστόν κ. Μαρίτσα Κ. Πετρίδον 
προσφέρει άναμνηστικόν δώρο τού Διοικητι
κόν Σνμβονλίον τον Λνκείον προς την Πρόε
δρον κ. Μαρίαν Π. Ίωάννον κατά τόν εορτα
σμόν τής τριακονταετηρίδος.

Ή Μαρία Π. Ίωάννον μέ τή Μ.Κ. Πετρίδον 
στή Θεσσαλονίκη.

Ή Μαρία Π. Ίωάννον μέ τόν αδελφό της Μανώλη Μανωϊλίδη.
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Η κ. Μαρία Π. Ιωάνναν παραόίδει εις τον Μακαριώτατον 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον τόν Γ 
τό άσημένιο μνστρί διά τήν θεμελίωσιν τον Μεγάρον τον Λνκείον Έλληνίδων 'Αμμόχωστόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάθεσις θεμελίον λίθον τον Μεγάρον τοΰ Ανκείον Έλληνίδων 
Άμμοχώστον, νπό τον Μακαριωτάτον 'Αρχιεπίσκοπον Μακαρίον Γ.
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