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Πρός τούς * Αποφοίτους τοΰ Γυμνασίου

Αγαπητό) Απόφοιτοι τοΰ Έλλ. Γυμνασίου Άμμοχώστου,

ΑΙ καταφδάνουσαι άμεσοι καί άδρόαι έκ μέρους ύμών άπαντήσεις είς τό πρώτον μήνυμα, δπερ 
σάς άπέστειλεν ή Επιτροπή 'Εορτασμού τής 30ετηρίδος τού Ε.Γ.Α., καί τό δερμόν ένδιαφέρον, τό 
όποιον έξεδηλώδη έκ μέρους όλων έν γένει, μεδ’ ών έπεκοινώνησεν ή ’Επιτροπή ή έκπρόσωπος αύτής 
διά μίαν πλέον ένεργόν συμμετοχήν είς τόν άποφασισδέντα έορτασμόν, έδημιούργησαν ήδη τήν 
άναγκαίαν προϋπόδεσιν διά τάς περαιτέρω ένεργείας τής ’Επιτροπής, τήν προϋπόδεσιν τής δερμής 
ψυχικής συμπαραστάσεως πάντων είς τό έργον, δπερ άνέλαβε, Ιδία δέ των άμεσώτερον συνδεομένων 
μέ τό Γυμνάσιον καί πονούντων αύτό έκλεκτών ’Αποφοίτων του.

Χάρις είς τόν άποφασισδέντα έορτασμόν ήσδάνδημεν τήν συγκίνησιν τής άνανεώσεως τής 
ψυχικής έπαφής πρός τούς ένταϋδα καί πρός τούς μακράν τής πατρίδος μας διαμένοντας παλαιούς 
μαδητάς μας. Σάς εύχαριστούμεν, άγαπητοΙ μας Απόφοιτοι, διότι δέν έλησμονήσατε τήν πνευματικήν 
αυτήν έστίαν, έντός τής όποίας έπυρακτώδη ή ψυχή κα) τό πνεύμα σας καί έλαβεν τήν πρώτην σύ- 
τής συνείδησιν καί μορφήν καί εϊδετε τής έν ήμτν ζώσης δείας δημιουργικής πνοής τήν πρώτην δαυ- 
μαστήν άποκλυστάλλωσιν. Σάς εύχαριστούμεν, άγαπητοΙ μας, διότι μάς έδώσατε τήν μόνην ζωογο
νούσαν ήμάς είς τά έπΙπονον έργον μας ήδικήν ΙκανοποΙησιν, τήν χαράν τής βεβαιώσεως, δτι οΐ άτρυ- 
το! ύπέρ ύμών μόχδοι δέν ύπήρξαν άκαρποφόρητοι. Τήν άκάματον Ιδικήν μας προσπάδειαν διά τήν 
Ιδικήν σας ήδικήν βελτίωσιν καί τήν πνευματικήν προκοπήν τήν συνεχίσατε καί έπηυξήσατε σείς. Λύ
τη είναι ή Ιδική μας χαρά—σάς τό βεβαιοΰμεν τώρα, δτε είσδε εις δέσιν νά τό κατανοήσητε πληρέ- 
στερον καί σείς—καί αύτήν τήν χαράν σάς εύγνωμονοΰμεν, διότι δέν μάς τήν έστερήσατε.

• λ φροντίς μας διά τήν δημιουργίαν ζώντων πολιτιστικών συνδέσμων μεταξύ τών κεκυρωμένων 
υπό τού αίματος καί τοΰ πνεύματος τών μαρτύρων καί τών ήοώων τού Έδνους μας ήδικών καί πνευμα- 
τικων άξιων άφ’ ένός καί τής ρευστής έποχής μας άφ’ έτέρου, ή μέριμνά μας διά νά τροφοδοτήσωμεν 
τόέφ ήμίν τό Εδνος μας καί τήν άνδρωπότητα κατ’αύτάς τάς κρισίμους στιγμάς τής Ιστορίας της 
μέ άντιπροσώπους άξΙους τής μεγάλης μας παραδόσεως, Ικανούς νά προόάλουν τό Ελληνικόν πνεύ
μα καί τό Ελληνικόν ήδος είς τήν διεδνή πλάστιγγα τών άξιών ώς ήδος έλευδερίας, ώς προϋπόδεσιν 
άληβους προόδου καί δημιουργίας, ώς πνεύμα δυνάμενον νά μορφοποιήση έπαξίως τό δημιουργικόν 
χάος τής έποχής μας, ή εύδύνη μας έν δψει τοΰ παρελδόντος, τού παρόντος καί τοΰ μέλλοντος συ
νεχίζεται. Εχομεν πλήρη έπΙγνωσιν τής εύδύνης μας ταύτης ώς έπΙσης καί τών μεγάλων δυσχερειών 
διά την πραγμάτωσιν τής ύψηλής άποστολής, ήν έχομεν κατά μοίραν άναλάβει. "Ερχεσδε τώρα σείς 
ένδουσιωδεις συμπαραστάται τού έργου μας. ΑΙσδανόμεδα τήν άνάγκην τής συμπαραστάσεώς σας αύ- 
τής, σάς καλοϋμεν καί σάς δέλομεν βοηδούς.

"Ας μή άφήσωμεν τήν συγκίνησιν τής στιγμής αύτής μετέωρον καί τάν ένδουσιασμόν διάχυτον. 
ΟΙ έορτασμοΙ έρχονται καί παρέρχονται. Άπό ήμάς έξαρτάται νά μή παρέλδη τό πνεύμα τό ζωοποι
ούν την στιγμήν ταύτην. Τήν συγκίνησίν μας άς τήν μεταβάλωμεν όλοι είς έκδήλωσιν ένεργόν, τόν 
ένδουσιασμόν μας είς πράξιν, τό Ιερώτερον χρέος μας είς έργον. ΕΙς έργον δπερ δά παραμείνη καί 
μετά τό έορταστικόν αύτό έτος μνημόσυνον έσαεΙ τής στιγμής αύτής τής άνανεώσεως τής ψυχικής 
μας έπαφής, «υψηλοφροσύνης άπήχημα» καί δείγμα τού ήδαυς σας λαμπρόν, καύχημα τού Σχολείου σας 
καί δείκτης τού πολιτισμού καί τοΰ δημοσίου πνεύματος, ύφ’ ού έμφορείται πάς πολίτης τής προοδευ
τικής μας πόλεως, πάς κάτοικος τής πεπιφερείας Άμμοχώστου.

λ,λ . ’Αγ°πΠτο1 Μας Απόφοιτοι, άνοίγομεν διά τής παρούσης έκκλήσεως Έρανον ύπέρ άνεγέρσεως 
ΑΙδουσης Τελετών τοΰ Γυμνασίου μας. Είναι έργον, τού όποιου ή άνάγκη άπό καιρού έχει έπισημανδή 
υφ υμών των Ιδίων, δτε ήσδε μαδηταί τού Γυμνασίου μας, πάντες δέ κατανοούν δτι είναι είς τών 
Απαραιτήτων όρων τής εύοδώσεως τών ύληλών σκοπών, τούς όποιους έπιδιώκει τό Γυμνάσιον δχι 
μόνον διά τήν έν τώ Σχολείιμ τελουμένην έργασίαν αύτοΰ, άλλά καί διά τήν πέραν τών σχολικών 
όρίων πνευματικήν του άκτινοβολίαν είς τήν πάλιν όλόκληρον.

Πιστεύομεν δτι πάντες δά ένστερνισδήτε τήν Ιδέαν ταύτην, ήτις δίδει τήν ώραιοτέραν διέ
ξοδον είς δ,τι ύπέρ τού Γυμνασίου είσδε διατεδειμένοι νά πράξητε. Δηλούμεν δ’ ένταύδα εις όσους 
των Αποφοίτων μας έστειλαν ήδη ποσά είς τήν ’Επιτροπήν πρός διάδεσιν αύτών κατά τήν κρίσιν αύ- 
τής, δτι κατετέδησαν ήδη ταϋτα είς τό Ταμεΐον τοΰ ’Εράνου τούτου.

’Αγαπητοί μας ’Απόφοιτοι, δέν δά έκταδώμεν άλλο. Δέν είναι άνάγκη νά έξάρωμεν είς σάς τήν 
σημασίαν τού δώρου τούτου πρός τό Γυμνάσιον. Τρέφομεν τήν πίστιν δτι δ’ άνταποκριδήτε πάντες εις 
τήν πρόσκλησιν ταύτην, δτι δά προσφέρητε εις τούς άδελφούς καί τά τέκνα σάς, είς τό Γυμνάσιον 
καί τήν πόλιν δ,τι έστερήδητε σείς, δτε ήσδε μαδηταί, καί δτι μετά τών άλλων πολιτών, οϊτινες δά 
αίσδανδοΰν ώς καδήκον των νά μετάσχουν τού ’Εράνου τούτου, δά δείξητε έν τή πράξει ποιους ’Α
ποφοίτους παραδίδει κατ’ έτος τό Γυμνάσιον είς τήν Κοινωνίαν καί ποιοι είναι καί ύπό ποιου πνεύμα- 
τος έμφορούνται οΐ συμπολΤται μας.

Ή Επιτροπή 'Εορτασμού 30ετηρίδος τού Ε.Γ.Α.
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