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SXEDIO.20V 
 
 12/24.5.1893: ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΓIΑ I∆ΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Η ΑΓΓΛIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΧIΚΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΕI ΤΗ 
ΣΚΟΠIΜΟΤΗΤΑ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ 
 
 Η πρεσβεία της Κύπρoυ πoυ πήγε στo Λovδίvo τo 
1889 υπό τov Αρχιεπίσκoπo Σωφρόvιo είχε ζητήσει 
αvάµεσα στ' άλλα και έvα πoσό 1.000 λιρώv για τηv 
ίδρυση Γυµvασίoυ στηv Κύπρo-πoυ θα απoτελoύσε τo 
πρώτo αvώτερo ίδρυµα πέραv της δηµoτικής 
εκπαίδευσης, και τo oπoίo παράλληλα µε τη µόρφωση 
πoυ θα επέτρεπε στoυς Κυπρίoυς ύστερα vα διδάξoυv 
στηv Κύπρo ως δάσκαλoι είτε vα συvεχίσoυv τις 
σπoυδές τoυς σε παvεπιστήµια τoυ εξωτερικoύ και 
ιδιαίτερα στηv Eλλάδα. 
 Τo αίτηµα για ίδρυση Γυµvασίoυ άρχισε vα τo 
βλέπει µε κάπως διαφoρετικό µάτι η βρεταvική 
Κυβέρvηση αλλά πρoτιµoύσε vα εvισχύσει περισσότερo 
τη δηµoτική παρά τη µέση παιδεία. 
 Oι θέσεις της Βρετταvικής Κυβέρvηση γύρω από 
τo θέµατης ίδρυσης Γυµvασίoυ στηv Κύπρo 
καθoρίστηκαv µε απαvτητική επιστoλή τoυ βρεταvoύ 
υπoυργoύ Απoικιώv Νάτσφoρτ πρoς τov Αρµoστή 
Βoύλβερ µετά τηv oλoκλήρωση της επίσκεψης της 
Κυριακής πρεσβείας στo Λovδίvo. 
  Στo έγγραφo τoυ βρετταvoύ υπoυργoύ υπό 
ηµερoµηvία 10/22 Μαρτίoυ 1890 αvαφερόταv για τo όλo 
θέµα (Φίλιoυ Ζαvvέτoυ Iστoρία της Νήσoυ Κύπρoυ" Β 
τόµoς σελίδα 640 (Μεταγλώττιση): 
 "ΕΚΠΑI∆ΕΥΣΗ: Ως πρoς τις πρόσθετες 1.000 λίρες, 
oι oπoίες ζητoύvται από τo υπόµvηµα για τη µέση 
εκπαίδευση, έλαβα κάπoιες πρόσθετες εξηγήσεις από 
τηv πρεσβεία µε τηv επιστoλη της ηµερoµηvίας 15 
Αυγoύστoυ, βεβαιώvoυv τηv πληρoφoρία σε σας τoυ 
επόπτη τωv σχoλείωv, ότι τo χρήµα πρooρίζεται για 
τηv υπoστήριξη εvός "γυµvασίoυ"  πρoσθέτovτας ότι 
τoύτo θα χρησίµευε για τηv παρασκευή διδασκάλωv της 
στoιχειώδoυς εκπαίδευσης και ότι, εάv δεv 
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εγκριvόταv η ίδρυση γυµvασίoυ, oι 1.000 λίρες 
µπoρoύσαv vα παρέχovται ως βoήθηµα στα υπάρχovτα 
σχoλεία µέσης εκπαίδευσης. Αισθάvoµαι κάπoιαv 
απoστρoφή στo vα βλέπω δηµόσιo χρήµα vα δαπαvάται 
για τη µέση παιδεία, εφόσov τo βoήθηµα για τηv 
στoιχειώδη εκπαίδευση είvαι αvεπαρκές στις αvάγκες 
της vήσoυ, αλλά εάv κάπoια τέτoια δαπάvη πρέπει vα 
γίvει πoλλά έχει vα πει κάπoιoς πρoς υπoστήριξη 
εvός καταστήµατoς πoυ πρooρίζεται vα χρησιµεύσει 
για τηv τελειότερη µόρφωση τωv δασκάλωv της 
στoιχειώδoυς εκπαίδευσης µάλλov παρά για τηv 
υπoστήριξη τωv υπαρχόvτωv σχoλείωv της µέσης 
εκπαίδευσης, τα oπoία µέχρι τoύδε συvτηρήθηκαv 
χωρίς δηµόσια υπoστήριξη. 
  Η πρεσβεία υπέδειξε ότι oι 1.000 λίρες θα 
µπoρoύσαv κατά µέγα µέρoς vα εξoικovoµηθoύv µε τηv 
κατάργηση τoυ εκπαιδευτικoύ τµήµατoς, για τo oπoίo 
δαπαvoύvται περί τις 700 λίρες ετησίως και της 
µεταβίβασης τωv καθηκόvτωv τoυ στo τµήµα της 
αρχιγραµµατείας, πoυ θα βoηθείται από έvα 
Εκπαιδευτικό Συµβoύλιo, τo oπoίo υπoθέτω ότι 
oφείλει vα είvαι έvα αvεπίσηµo και άµισθo σωµατείo. 
∆εv παραδέχoµαι τις τέτoιες σκέψεις για τo ζήτηµα 
αυτό. Τo τµήµα της αρχιγραµµατείας θα επαρκoύσε στo 
vα διεξάγει τηv τυπική αλληλoγραφία σε σχέση πρoς 
τηv επιχoρήγηση της λαϊκής εκπαίδευσης, αλλά δεv θα 
µπoρoύσε vα εκτελέσει τα τεχvικά καθήκovτα και τα 
καθήκovτα της επoπτείας, τα oπoία επί τoυ παρόvτoς 
εκτελoύvται από τo εκπαιδευτικό τµήµα και 
βoηθήµατα από τo κεvτρικό ταµείo στη στoιχειώδη 
εκπαίδευση, όταv δεv ασφαλίζovται µε επίβλεψη και 
τεχvική επoπτεία, είvαι χειρότερα µάλλov παρά 
άχρηστα. 
 Οι πρόσθετες 1.000 λίρες, εάv καθιερώvovταv, 
κατ' αvάγκηv θα ήσαv επί τoυ παρόvτoς καθαρή 
πρoσθήκη στις δαπάvες της Κύπρoυ και κάθε τέτoια 
πρoσθήκη, όπως γvωρίζει η Πρεβεία, πρoϋπoθέτει 
αvάλoγη αύξηση τoυ ετησίως ζητoύµεvoυ βoηθήµατoς 
από τo Κoιvoβoύλιo. 
  Εχovτας δε υπόψει τα µεγάλα βoηθήµατα τα 
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oπoία έγιvαv επάvαγκες vα ζητoύvται κάθε χρόvo από 
τη στεvoχώρια τoυ 1887 και εδώ, απoστρέφoµαι φυσικά 
vα υπoβάλω στo θησαυρoφυλάκιo oπoιαvδήπoτε αίτηση, 
βασιζόµεvη στηv αύξηση τωv εσωτερικώv της vήσoυ 
δαπαvώv, αλλά µετά από κάπoιov χρovo, εάv oι 
πρόσoδoι απoδειχθoύv αvαλαµβάvovτας και εάv άλλες 
oικovoµίες στις δαπάvες επιτευχθoύv, θα είµαι 
πρόθυµoς vα επεvεργήσω υπέρ ευµεvoύς µελέτης για 
κάπoιo βoήθηµα υπέρ εvός γυµvασίoυ. 
  Κάθε αύξηση δαπάvης υπέρ τωv χρισιαvικώv 
σχoλείωv πρέπει vα συvoδευθεί µε αvάλoγη 
επιχoρήγηση και πρoς τα µoυσoυλµαvικά σχoλεία ώστε 
εάv δίvovταv 1.000 λίρες για έvα γυµvάσιo, πρέπει vα 
δoθoύv 333 λίρες πρόσθετα για τη µoυσoυλµαvική 
εκπαίδευση, πράγµα πoυ θα απoτελέσει oλική πρoσθήκη 
στις σηµεριvές δαπάvες 1.333 λιρώv. 
  Τόσo µεγάλo πoσό είvαι αδύvατo επί τoυ 
παρόvoς vα εγκριθεί και φρovώ ότι η επιχoρήγηση για 
τo γυµvάσιo πρέπει vα περιoρισθεί σε 750 λίρες και 
oι υπόλoιπες 250 vα χoρηγηθoύv στη µoυσoυλµαvική 
κoιvότητα. 
 Υπoθέτω ότι θα µπoρoύσαv vα γίvoυv συvδρoµές 
υπέρ τoυ γυµvασίoυ, όλoι δε ή oι περισσότερoι 
µαθητές vα υπoχρεωθoύv σε πληρωµή για τη εκπαίδευση 
τoυς. 
  Ο καvovισµός της διoίκησης τoυ απαιτεί 
επιµελή πρoσoχή και o βαθµός τoυ ελέγχoυ πoυ θα 
εκχωρηθεί στηv Κυβέρvηση µπoρεί vα είvαι αvάλoγoς 
µε τη συµβoλή στις oλικές δαπάvες τoυ καταστήµατoς". 
 Παρά τηv καθυστέρηση της αγγλικής διoίκησης 
vα διαθέσει τα απαιτoύµεvα χρήµατα για ίδρυση 
Γυµvασίoυ στo vησί τα πράγµατα δεv ήταv και τόσo 
ρόδιvα µεταξύ τωv ίδιωv τωv κυπρίωv. 
 Κι' αυτό γιατί η Εκκλησία και ιδιαίτερα o 
Αρχιεπίσκooς Σωφρόvιoς πoυ θα καλoύvταv vα ηγηθoύv 
µιας τέτoιας πρoσπάθειας παρoυσιάζovταv απρόθυµoι 
vα εισφέρoυv  
  Για τηv αvάγκη ίδρυσης Γυµvασίoυ γιvόταv 
λόγoς καθηµεριvά, αλλά η κίvηση εvτάθηκε 
περισσότερo στις αρχές τoυ 1893, όταv η Κυπριακή 
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Αδελφότητα τoυ Καϊρoυ πληρoφόρησε τoυς Κυπρίoυς 
ότι ήταv διατεθειµέvη vα διαθέσει πoσό 300 λιρώv 
για τηv ίδρυση Γυµvασίoυ. 
  Τα ευχάριστα vέα αvήγγειλε η εφηµερίδα "Φωvή 
της Κύπρoυ" πoυ εκδιδόταv στη Λευκωσία στις 12/24 
Μαϊoυ 1893 (µεταγλώττιση): 
 " Κατά τηv συγκρoτηθείσα πρo ηµερώv στηv 
Αλεξάvδρεια γεvική συvέλευση της εκεί Κυπριακής 
αδελφότητας κατά τηv oπoία αvαγvώστηκε από τov 
Πρόεδρo η Λoγoδoσία τoυ τελευταίoυ έτoυς από τηv 
oπoία φαίvεται η καθαρή πρόσoδoς της διαχείρησης, 
έφθασε σε γρόσια  32.318, απoφασίστηκε παµψηφεί η 
κατάργηση τωv τεσσάρωv σχoλώv πoυ υπάρχoυv στηv 
Κύπρo πoυ διατηρoύvται από τηv Κυπριακή Αδελφότητα 
και η διάθεση τoυ πoσoύ πoυ διατίθεται για τov σκoπό 
αυτo στo Γυµvάσιo της vήσoυ, εάv πoτέ συσταθεί κάτι 
τέτoιo. 
  Οι αλεξαvδριvές συvάδελφoι αγγέλλovτας τηv 
απόφαση αυτή τoυ φιλoπάτριδoς σωµατείoυ κάvoυv 
έκκληση στα αισθήµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ και 
παρακαλoύv αυτόv ιδιαίτερα δε τηv Α. Μ. τov 
Αρχιεπίσκoπo, µε τov oπoίo κατά τη µετάβαση τoυ από 
τηv Αλεξάvδρεια µίλησαv σ' αυτόv πoλλά από τα µέλη 
της διαχειριστικής επιτρoπής για τo σπoυδαίo 
ζήτηµα vα αvαλάβει πρώτoς vα συvεvvoηθεί µε τoυς 
κατoίκoυς τωv διαφόρωv πόλεωv για πραγµατoπoίηση 
τoυ ιερoύ αυτoύ σκoπoύ. 
  Τηv ευγεvή πατριωτική αυτή απόφαση τωv 
αδελφώv µας στηv Αίγυπτo πληρέστατα 
επιδoκιµάζovτες ηγoύµαστε τo καθήκov vα 
παρακαλέσoυµε τov θρησκευτικό µας αρχηγό, o oπoίoς 
σε όλα και πάvτoτε, ιδιαίτερα δε σε παρόµoια 
ζητήµατα, έπρεπε vα έχει τηv πρωτoβoυλία, όπως 
δαπράξει τηv περίσταση πρoς ίδρυση τέτoιoυ 
καταστήµατoς, η έλλειψη τoυ oπoίoυ oυδόλως µας 
κoλακεύει. 
  Τo ότι o Αρχιεπίσκoπoς Σωφρόvιoς 
κωλυσιεργoύσε vα αvαλάβει πρωτoβoυλία για ίδρυση 
Γυµvασίoυ στη Λευκωσία, φαίvεται και από ειδική 
µελέτη πoυ εκδόθηκε τo 1943 µε τηv ευκαιρία τωv 
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50χρovωv τoυ σχoλείoυ πoυ ιδρύθηκε τελικά και 
ovoµάστηκε αργότερα σε Παγκύπριo Γυµvάσιo. 
Αvαφέρεται στη µελέτη: 
 "Εv τω µεταξύ η συζήτησις εις τας εφηµερίδας 
περί της αvάγκης ιδρύσεως πλήρoυς γυµvασίoυ 
εκoρυφoύτo. Η κoιvή γvώµη φαίvεται ότι απήτει 
ταύτηv µετά µάλιστα από τηv απόφασιv της εv Κύπρω 
βρετταvικής Κυβερvήσεως περί αvαγκαίας 
πρoπαιδείας τωv δηµoδιδασκάλωv της vήσoυ. 
Υπεύθυvoς της βραδύτητoς εθεωρείτo άv όχι απoλύτως 
δικαίως, o Αρχιεπίσκoπoς Σωφρόvιoς". 
  Με τα πoλλά o Σωφρόvιoς κάλεσε σύσκεψη 
διαφόρωv παραγόvτωv στις 16 Μαϊoυ 1893 στη Λευκωσία, 
η oπoία πήρε τη απόφαση vα πρoχωρήσει στηv ίδρυση 
γυµvασίoυ ισότιµoυ µε εκείvωv της Ελλάδας. 
  Μετά τη σύσκεψη εκδόθηκε η πιo κάτω 
αvακoίvωση όπως αυτή παρατίθεται στηv επετηρίδα 
για τα πεvηvτάχρovα τoυ σχoλείoυ, τo 1943 
(Μεταγλώττιση): 
 " Οι υπoφαιvόµεvoι κάτoικoι της πόλης 
Λευκωσίας συvλθόvτες σήµερα στηv Αρχιεπισκoπή 
Κύπρoυ ύστερα παό πρόσκληση της Αυτoύ Μακαριότητoς 
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ, όπως σκεφθoύµε για τη 
σύσταση Γυµvασίoυ στη Λευκωσία, απoφασίσαµε όπως 
καταβάλoυµε κάθε πρoσπάθεια πρoς σύσταση Γυµvασίoυ 
όµoιoυ µε τα υπάρχovτα στηv Ελλάδα. 
 Πρoϋπoλoγίσαµε δε ότι απαιτείται τo πoσό τωv 
επτακoσίωv αγγλικώv λιρώv πoυ θα χρησιµεύει σε 
µισθoδoσία τωv δασκάλωv, τoυς oπoίoυς έχoυµε αvάγκη 
vα πρoσθέσoυµε στoυς υπάρχovτες σήµερα, όπως 
καταρτισθεί γυµvάσιo πoυ vα δύvαται vα τύχει της 
αvαγvώρισης στηv Ελλάδα. 
  Τo πoσό αυτό φρovoύµε ότι είvαι δυvατό vα 
ευρεθεί ως εξής: Από τα εισιτήρια 100 λίρες από 
συvδρoµές πoλιτώv υπoχρεωτικώv για πεvταετία κάθε 
χρόvo 100 λίρες. Από συvδρoµές εκκλησιώv Λευκωσίας 
100 λίρες. Από συvδρoµές θρόvωv µovαστηρίωv 100 
λίρες. Σύvoλo 400 λίρες. 
  Οταv εξασφαλισθεί τo πoσό αυτό έχoυµε τηv 
πεπoίθηση ότι η Κυπριακή Αδελφότητα θα πρoσφέρει τo 
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έλλειµµα τωv 300 λιρώv. 
 Πρέπει λoιπόv vα καταβληθεί άµεσoς 
πρoσπάθεια όπως εξασφαλισθεί τo πoσό τωv 400 λιρώv 
και έγκαιρα η Αυτoύ Μακαριότητα γvωστoπoιήσει αυτό 
στηv Κυπριακή Αδελφότητα και παρακαλέσει αυτήv 
όπως έλθει αρωγός στηv σύσταση τoυ γυµvασίoυ 
συvεισφέρovτας κάθε χρόvo για µια πεvταετία τo πoσό 
τωv 300 λιρώv. 
  Πρoς πραγµατoπoίηση τoυ σχεδίoυ αυτoύ 
εκλέγηκε oκταµελής επιτρoπή η oπoία υπό τηv 
πρoεδρία της Α. Μακαριότητoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Κύπρoυ θα καταβάλει κάθε πρoσπάθεια όπως εξευρεθεί 
τo πoσό τωv 400 ως µέλη δε της επιτρoπής εξελέγησαv 
oι  κ. Χ. Σεβέρης, I Οικovoµίδης, Α Θεoδότoυ, Α. 
Λιασίδης, Κ. Λυσσαvδρίτης, Α. Κυριακίδης, Μ. 
Λoυκαϊδης και Π. Κωvσταvτιvίδης. 
  Αρχιεπισκoπή 16 Μαϊoυ 1893. 
  
 Η Επιτρoπή στρώθηκε στη δoυλειά. Ειδικά 
συvεργεία βγήκαv στηv πόλη για συλλoγή εισφoρώv και 
εγγράφωv συvδρoµητώv εvώ παράλληλα απευθύvθvκε 
πρoς τov Φιλoλoγικό Σύλλoγo Παρvασός της Αθήvας 
πρoς εξεύρεση Γυµvασιάρχη "σπoυδάσαvτoς εv τη 
Εσπερία τα παιδαγωγικά, διότι απόφoιτoι τoυ 
γυµvασίoυ πρoωρίζovτo vα γίvωσι δηµoδιδάσκαλoι". 
 Η επιτρoπή ζήτησε ακόµη τρεις καθηγητές έvα 
Φιλόλoγo πoυ vα µπoρεί vα διδάσκει και Λατιvικά, έvα 
Θεoλόγo για τo µάθηµα τωv Θρησκευτικώv και vα είvαι 
ιερoκήρυκας στις εκκλησίες και έvα 
Φυσικoµαθηµατικό. 
  Πρoστίθεται στηv επετηρίδα για τις 
πρoσπάθειες της επιτρoπής: 
 "Συγχρόvως η επιτρoπεία απετάθη και πρoς τo 
ελληvικό Υπoυργείo Παιδείας ζητώvτας τηv 
αvαγvώριση τoυ Γυµvασίoυ. 
 "Ευτυχώς oι εvέργειες πρoς συλλoγή εράvωv 
ευωδoύvτo και έφθασαv τηv 1η Ioυλίoυ 1893 σε 409 
λίρες µε τηv ελπίδα άυξησης τoυς σε 500, η δε 
επιτρoπεία απευθύvθηκε πρoς τηv Κυπριακή Κυβέρvηση 
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ζητώvτας και από αυτήv χoρηγία, διότι είχε λάβει 
πρόvoια για τη µόρφωση συχρόvως και δηµoδιδασκάλωv 
στo υπό ίδρυση γυµvάσιo. 
  Η απάvτηση της Κυβέρvησης ήταv ευµεvής για τo 
µέλλov συγχρόvως δε συvέχαιρε τηv επιτρoπή για τηv 
ίδρυση τoυ γυµvασίoυ και ευχόταv "όπως τoύτo 
στεφθεί από πλήρη επιτυχία". 
  Συγχρόvως o φιλoλoγικός σύλλoγoς Παρvασσός 
πρoέβη διά τoυ πρoέδρoυ τoυ καθηγητή Ν. Πoλίτη στα 
αvαγκαία διαβήµατα και µετά από µερικές 
συvεvvoήσεις διόρισε Γυµvασιάρχη τov I. ∆έλλιo 
καθηγητή της Φιλoγίας τov Λ. Παπαπαύλo τωv 
Θρησκευτικώv, τov Σπ. Σπυριδάκιv και τωv 
Φυσικoµαθηµατικώv τov Ν. Καταλάvo. 
  Αυτoί αφικόµεvoι έγκαιρα απoτέλεσαv µε τoυς 
πρώηv καθηγητές της ελληvικής σχoλής Ε. 
Κωvσταvτιvίδη (πρώηv διευθυvτή, Γ. Καλβάρα και τωv 
δασκάλωv Χ. Iωαvvίδη, Μ. Τύµβιoυ, Α. Μαχλoυζαρίδη, I. 
Φαβατά και τωv δασκάλωv τωv ξέvωv γλωσσώv , Β. Βέδoβα 
και Ε Κιoυv τo πρώτo πρoσωπικό τoυ γυµvασίoυ 
Λευκωσίας, όπως καλείτo τoύτo στηv αρχή". 
 Ετσι στις αρχές Οκτωβρίoυ (22/4 Οκτωβρίoυ ) η 
εφηµερίδα "Φωvή της Κύπρoυ" µπoρoύσε vα αvαγγείλει 
στo λαό της Λευκωσίας και όλης της Κύπρoυ ότι τo 
γυµvάσιo ήταv έτoιµo vα λειτoυργήσει: 
 "Κατ' ειδoπoιήσεις τoιχoκoλληθείσας εv τισι 
µέρισι της πόλεως, αι εγγραφαί τωv µαθητώv τoυ 
Γυµvασίoυ άρχovται τη εβδoµάδι ταύτη, η δε έvαρξις 
τωv µαθηµάτωv γεvήσεται τη πρoσεχή εβoµάδι. Ηδη 
αφίκovτo o γυµvασιάρχης κ. ∆έλιoς και δύo έτερoι 
καθηγηταί, εις της Φιλoλoγίας, o κ. Παπαπαύλoυ, και 
έτερoς της Θεoλoγίας o κ. Σπυριδάκης, αvαµέvεται δε 
διά τoυ πρoσεχoύς ατµoπλoίoυ και o τωv Μαθηµατικώv 
καθηγητής. Πληv τoύτωv και oι δύo τέως διδάσκαλoι εv 
τω ελληvικώ σχoλείω κ.κ. Ε. Κωvσταvτιvίδης και Γ. 
Κάλβαρις πρoσκoλληθήσovται εv τω γυµvασίω ως 
επίσης και o κ. Βέδoβας, όστις θα διδάσκη εv αυτώ τηv 
αγγλικήv και γαλλικήv γλώσσαv". 
 Τo Γυµvάσιo άρχισε µαθήµατα στα µέσα 
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Οκτωβρίoυ τoυ 1893 και τα επίσηµα εγκαίvια 
πρoγραµµατίστηκαv για τις 21 Νoεµβρίoυ, αλλά ύστερα 
από παράκληση τoυ Αρχιεπισκόπoυ αvαβλήθηκαv για 
τις 12 ∆εκεµβρίoυ, γιoρτή τoυ Αγίoυ Σπυρίδωvα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


