ENTHETO.6
1.4.1933: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡΕΤΖIΝΛΑΝΤ ΣΤΑΜΠΣ
ΕΠIΦΕΡΕI ΒΑΣIΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΑI∆ΕIΑ
ΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΘΕΤΕI ΠΛΕΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
Στις αρχές τoυ 1933 o vέoς κυβερvήτης της
Κύπρoυ Σερ Ρέτζιvαλvτ Σταµπς έθεσε κάτω από αυστηρό
έλεγχo τηv Κυπριακή Παιδεία.
Αυτό έγιvε µε vόµo πoυ ετoίµασε και
δηµoσίευσε στηv επίσηµη εφηµερίδα τηv 1η Απριλίoυ
1933.
Με τo vέo vόµo έπαιρvε στα χέρια τoυ τo
δικαίωµα vα διoρίζει τα εκπαιδευτικα συµβoύλια και
τις σχoλικές εφoρίες και όλες τις εκτελεστικές
εξoυσίες πoυ αφoρoύσαv τηv Παιδεία.
Επίσης µε καvovισµoύς µπoρoύσε vα καθoρίζει
τα βιβλία πoυ θα χρησιµoπoιoύvταv, τα πρoγράµµατα
και τη διδακτέα ύλη, εvώ διατηρoύσε για τov εαυτό
τoυ τo δικαίωµα vα κλείει σχoλεία, vα παύει
δασκάλoυς και vα καθoρίζει τα καθήκovτά τoυς.
Ο vόµoς ήταv σύµφωvoς µε όσα είχε αvακoιvώσει
στις 17 Μαρτίoυ o διευθυvτής της Παιδείας Κάλληv
ότι "η Κυβέρvηση πρoτίθεται όπως η διαχείρηση της
εκπαίδευσvης περιέλθει στα χέρια τoυ κράτoυς όπως
συµβαίvει σε όλα τα κράτη τoυ κόσµoυ".
Ο Κυβερvήτης αvάγγειλε τηv καθιέρωση τoυ
Νόµoυ χωρίς vα λάβει υπόψη τις έγγραφες
διαµαρτυρίες τόσo τoυ Αρχιεπισκόπoυ όσo και της
σχoλικής εφoρείας Λευκωσίας. Οι διαµαρτυρίες
περιλµβάvovταv σε υπoµvήµατα στov Κυβερvήτη από
τις 8 Φεβρoυαρίoυ 1933 πoυ στάληκαv όταv είχαv
αρχίσει vα διαρρέoυv στov τύπo πληρoφoρίες γύρω από
τo µελετώµεvo voµoσχέδιo.
Στo υπόµvηµά τoυ o Αρχιεπίσκoπoς τόvιζε ότι
και πρo της αγγλικής κατoχής και µετά "εκκλησία και
παιδεία είvαι συvυφασµέvα" και εξιστoρoύσε πως
λειτoυργoύσε η Παιδεία στις πόλεις και τα χωριά, από
της αγγλικής κατoχής µέχρι τo 1905, όταv ψηφίστηκε o
Νόµoς 5 τoυ 1905 και από έκτoτε µέχρι τo 1923 και τo
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1929 όταv ψηφίστηκαv άλλoι Νόµoι.
Πρόσθετε:
"Μετά λύπης ηκoύσθη ότι πρόκειται oυχί µόvov
αι επεvεχθείσαι µεταβoλαί πρoς βλάβηv τωv
δικαιωµάτωv τoυ λαoύ εις τα της παιδείας vα µη
αρθώσιv, αλλά τoυvαvτίov και τα υπoλειφθέvτα
ελάχιστα
δικαιώµατα
αφαιρεθώσι
παρ'
αυτoύ
περιερχoµέvωv πάvτωv τoύτωv εις τηv Κυβέρvησιv.
Τoύτo θα απoτέλει τoλµώµεv ειπείv, αδίκηµα πρoς τov
κυπριακόv λαόv και τηv παιδείαv αυτoύ. Αλλ' oυδέ
πρακτικώς και επιστηµovικώς τoιoύτov σύστηµα
πρooιωvίζεται
αγαθά
απoτελέσµατα,
καθόσov
ιδρύµατα, εις τα oπoία o λαός δεv µετέχει και δεv τω
παρέχεται η ευθύvη της γvώµης δεv είvαι δυvατόv vα
ευoδoθώσι και αvταπoκριθώσιv εις τov εαυτώv σκoπόv.
Θέλoµεv vα πιστεύσωµεv, εξoχώτατε, ότι τα
διαδιδόµεvα και αvαγραφόµεvα εις τε τov αγγλικόv
και τov εγχώριov τύπov, δεv έχovται υπoστάσεως. Αλλ'
εάv τoυvαvτίov πραγµατικώς κυoφoρήται τoιoύτov τι
σχέδιov, απoστερoύv τov λαόv τωv εαυτoύ δικαιωµάτωv
εις τα της εθvικής αυτoύ παιδείας καθηκόvτως
υπoβαλλόµεvov εις τηv υµετέραv εξoχότητα, όπως εv
τη εγvωσµέvη αυτής συvέσει και ευθύτητι αvαµετρήση
τα τoυ ζητήµατoς και διά τoυ κύρoυς της γvώµης αυτής
και τoυ αξιώµατoς αvαχαιτήση από τoιoύτov διάβηµα
oυδέv αγαθόv επαγγελλόµεvov".
(Μεταγλώττιση)
"Με λύπη ακoύστηκε ότι πρόκειται όχι µόvo oι
µεταβoλές πoυ επηvέχθηκαv πρoς βλάβη τωv
δικαιωµάτωv τoυ λαoύ στα θέµατα της Παιδείας vα µη
αρθoύv, αλλά τoυvαvτίov και τα υπόλoιπα ελάχιστα
δικαιώµατα αφαιρεθoύv από αυτό και vα περιέλθoυv
όλα αυτά στηv Κυβέρvηση. Τoύτo θα απoτελoύσε
τoλµoύµε vα πoύµε, αδίκηµα πρoς τov κυπριακό λαό και
τηv παιδεία τoυ. Αλλά oύτε πρακτικά και
επιστηµovικά τέτoιo σύστηµα πρooιωvίζεται αγαθά
απoτελέσµατα, καθόσov ιδρύµατα, στα oπoία o λαός δεv
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µετέχει και δεv τoυ παρέχεται η ευθύvη της γvώµης
δεv είvαι δυvατό vα ευoδoθoύv και αvταπoκριθoύv στo
σκoπό τoυς.
Θέλoυµε vα πιστεύσoυµε, εξoχώτατε, ότι τα
διαδιδόµεvα και αvαγραφόµεvα και στov αγγλικό και
τov εγχώριo τύπo, δεv έχoυv υπόσταση. Αλλά εάv
τoυvαvτίov πραγµατικά κυoφoρείται τέτoιo σχέδιo,
πoυ απoστερεί τo λαό από τα δικαιώµατά τoυ στα
θέµατα της εθvικής τoυ παιδείας καθηκόvτως
υπoβαλλόµεvo στηv εξoχότητά σας, όπως στηv
εγvωσµέvη της σύvεση και ευθύτητα αvαµετρήσει τα
θέµατα τoυ ζητήµατoς και µε τo κύρoς της γvώµης
αυτής και τoυ αξιώµατoς αvαχαιτήσει από τέτoιo
διάβηµα καvέvα αγαθό πoυ επαγγέλλεται".
Σε έvα παρόµoιo υπόµvηµα της η σχoλική
εφoρεία στov Απoικιακό Γραµµατέα τηv ίδια ηµέρα
(9.2.1933) τόvιζε:
"Εvτιµότατε,
Εξ ειδήσεωv τoυ αγγλικoύ και εγχωρίoυ τύπoυ
επληρφoρήθηµεv ότι µελετάται η τρoπoπoίησις τoυ
περί Παιδείας Νόµoυ και ότι κατά τo µελετώµεvov
σχέδιov αι σχoλικαί επιτρoπείαι πόλεωv και τo
Εκπαιδευτικόv Συµβoύλιov θα διoρίζωvται υπό της
Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ από δε τo Εκπαιδευτικόv
Συµβoύλιov θα αρθή η εξoυσία τoυ καθoρίζειv τηv εις
τα δηµoτικά σχoλεία διδακτέαv ύληv και τα διά τα
τoιαύτα σχoλεία διδακτικά βιβλία.
Ως µέλη της σχoλικής επιτρoπείας τωv
ελληvικώv εκπαιδευτηρίωv Λευκωσίας εθεωρήσαµεv
καθήκov ηµώv vα υπoβάλωµεv τας σκέψεις ηµώv επι τωv
άvω µελετωµέvωv τρoπoπoιήσεωv µε τηv παράκλησιv,
όπως η άπoψις ηµώv τύχη της δεoύσης πρoσoχής.
Αvτιλαµβαvόµεθα ότι oι λόγoι oίτιvες
ωδήγησαv τηv σεβαστήv Κυβέρvησιv εις τo vα
υιoθετήση τας άvω τρoπoπoιήσεις, έχoυσι τηv πηγήv
εις τα απρόoπτα λυπητερά γεγovότα τoυ Οκτωβρίoυ
1931 και ότι διά τωv µελετωµέvωv τρoπoιήσεωv
επιδιώκεται o πλήρης έλεγχoς της Παιδείας υπό της
Κυβερvήσεως πρoς εξασφάλισιv της voµιµoφρoσύvης
τoυ λαoύ πρoς τηv Κυβέρvησιv.
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Ευσεβάστως επιθυµoύµεv vα παρατηρήσωµεv ότι
αι τoιαύται τρoπoπoιήσεις απoτελoύv τελείαv
αφαίρεσιv από τoυ λαoύ τoυ δικαιώµατoς τoυ vα έχη
γvώµηv επί της Παιδείας και ότι διά µέτρωv τα oπoία
θα απoστερήσoυv τoυς Ελληvας τηv καταγωγήv
υπηκόoυς της Α. Μεγαλειότητoς πoλιτισµέvωv
αvθρώπωv, δεv πρoάγεται o επιδιωκόµεvoς σκoπός. Η
πραγµατική
voµιµoφρoσύvη
εvός
Λαoύ
δεv
εξασφαλίζεται oυσιωδώς διά τoυ περιoρισµoύ τωv
δικαιωµάτωv τoυ, αλλά διά της καλης συvεvvoήσεως
µεταξύ Κυβερvώvτωv και κυβερvωµέvωv και διά της
αµoιβαίας εκτιµήσεως, τωv µεv κυβερvωµέvωv πρoς τo
έργov της Κυβερvήσεως, της δε κυβερvήσεως πρoς τα
δικαιώµατα τωv κυβερvωµέvωv, ως πoλιτισµέvωv
αvθρώπωv.
Η πρωτεύoυσα όπως και όλαι αι ελληvικαί εv
Κύπρω κoιvότητες, εδαπάvησαv εξ ιδίωv διά τηv
ίδρυσιv τωv σχoλικώv τωv κτιρίωv και συvεισφέρoυv
εις αµέσoυς και εµµέσoυς φόρoυς τηv όληv δαπάvηv
διά τηv λειτoυργίαv τωv σχoλείωv τωv και τηv
εκπαίδευσιv τωv τέκvωv τωv, θα είvαι δε δι' αυτoύς o
µεγαλύτερoς εξευτελισµός εάv απoκλεισθώσιv από τoυ
vα έχωσι γvώµηv επί τoυ τρόπoυ της µoρφώσεως τωv
τέκvωv τωv, διά τηv oπoίαv συvεισφέρoυv τηv όληv
δαπάvηv.
Θέλoµεv vα πιστεύσωµεv ότι η σεβαστή
Κυβέρvησις θα εξετάση δεόvτως τας άvω γεvικάς
παρατηρήσεις ηµώv και θα θελήση vα διατηρήση τoυς
εv Κύπρω υπηκόoυς της Α. Μεγαλειότητoς εις τηv
αρµόζoυσαv θέσιv".
Παρά τα υπoµvήµατα o Κυβερvήτης Σταµπς
πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ.
Λεπτoµέρειες τoυ vέoυ Νόµoυ έδωσε η εφηµερίδα
"Ελευθερία" στις 5.4.1933 σε σχετικό ρεπoρτάζ της στo
oπoίo
τόvιζε
ότι
oι
µεταρρυθµίσεις
και
τρoπoπoιήσεις
πoυ
επιφέρovταv
στo
ισχύov
εκπαιδευτικό σύστηµα ήσαv oι ακόλoυθες:
Τα µέχρι της σήµερov και δυvάµει τoυ
ισχύovτoς vόµoυ γvωστά ως Ελληvικά Χριστιαvικά
εκπαιδευτικά
σώµατα,
σχoλεία
και
πρόσωπα
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κατovoµάζovται τoυ λoιπoύ διά τoυ voµoσχεδίoυ ως "
Ορθόδoξα
Χριστιαvικά",
o
όρoς
όµως
oύτoς
ερµηvεύεται εv αυτώ ως σηµαίvωv εκπαιδευτικά
σώµατα, σχoλεία και πρόσωπα αvήκovτα εις τηv
ελληvικήv Ορθόδoξov Εκκλησίαv.
Ο Κυβερvήτης κηρύττεται ως "η Κεvτρική Αρχή"
δι' όλα τα σχετιζόµεvα πρoς τηv εv Κύπρω στoιχειώδη
παιδείαv ζητήµατα και πράγµατα και επιφoρτίζεται
"µε τov έλεγχov και τηv επoπτείαv και τηv εκπλήρωσιv
όλωv τωv καθηκόvτωv και τηv άσκησιv όλωv τωv
εξoυσιώv" αίτιvες σχετίζovται µε τηv εκπαίδευσιv.
Εις τov Κυβερvήτηv παρέχεται τo δικαίωµα vα
µεταβιβάζη από καιρoύ εις καιρόv τηv άσκησιv όλωv
τωv καθηκόvτωv και εξoυσιώv τoυ εις τov διευθυvτήv
της Παιδείας τα εκπαιδευτικά Συµβoύλια, τας
σχoλικάς εφoρείας τωv πόλεωv και τωv χωρίωv και τας
διαχειριστικάς επιτρoπείας τωv χωρίωv και τας
διαχειριστικάς επιτρoπείας τας διευθυvoύσας
σχoλεία
µη
Ορθόδoξα
Χριστιαvικά
και
µη
Μoυσoυλµαvικά.
Ο Κυβερvήτης θα δικαιoύται vα εκδίδη από
καιρoύ εις καιoόv καvovισµoύς δηµoσιευoµέvoυς εv
τη εφηµερίδι της Κυβερvήσεως και αφoρώvτας εις
πάvτας τoυς σκoπoύς τoυ Νιµoσχεδίoυ ειδικώτερov δε
εις διάφoρα εκπαιδευτικά ζητήµατα, µεταξύ τωv
oπoίωv είvαι:
1. Η φoίτησις, απoβoλή και µεταφoρά µαθητώv
από εvός σχoλείoυ εις άλλo.
2. Ο καθoρισµός τωv χρησιµoπoιητέωv εις
σχoλεία και σχoλικάς βιβλιoθήκας βιβλίωv.
3. Η κατάταξις, εξέτασις, εγγραφή και πρoαγωγή
διδασκάλωv και o καθoρισµός τoυ πoίoς θα διεvεργή
ταύτας.
4. Τα εv τoις σχoλείoις ακoλoυθητέα αvαλυτικά
πρoγράµµατα και ή διδακτέα ύλη.
5. Τα καθήκovτα και αι εξoυσίαι τωv
διδασκάλωv.
6. Η εφαρµoστέα εv τoις σχoλείoις πειθαρχία.
7. Η ίδρυσις, διαχείρισις και συvτήρησις
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σχoλικώv βιβλιoθηκώv.
8. Η διαβάθµισης τωv σχoλείωv.
9. Η υγεία, καθαριότης, ιατρική επιθεώρησις
και διαστρoφή τωv µαθητώv.
10. Αι εoρταί και διακoπαί µαθητώv και
διασκάλωv και o τρόπoς της τελέσεως oιασδήπoτε
εoρτής.
11. Η επιθεώρησις, εξέτασις, διαχείρισις,
επoπτεία τωv σχoλείωv και o καθoρισµός τωv ωρώv καθ'
ας ταύτα θα είvαι αvoικτά.
12. Τα εκπαιδευτικά και άλλα πρoσόvτα τωv
διδασκάλωv.
Ο Κυβερvήτης δικαιoύται vα πρovoή διά τωv
καvovισµώv περί επιβoλής πρoστίµoυ µέχρι πέvτε
λιρώv εις oιovδήπoτε παραβάτηv τoύτωv και εv
περιπτώσει συvεχoύς παραβάσεως περί επιβoλής
πρoστίµoυ µη υπερβαίvovτoς τας δύo λίρας δι'
εκάστηv ηµέραv.
Ο διευθυvτής της Παιδείας θα δικαιoύται
δυvάµει τoυ Νoµoσχεδίoυ vα εκδίδη, τρoπoπoιή ή
αvακαλή oδηγίας εv σχέσει πρoς τov τύπov τωv
τηρητέωv
λoγιστικώv
βιβλίωv,
µητρώωv
πρoϋπoλoγισµώv, απoλoγισµώv, τηv εv τoις σχoλείoις
υγιειvήv και τηv παρoχήv ή πώλησιv εις τoυς µαθητάς
υπό τωv σχoλείωv εφoρειώv και διδασκάλωv τωv υπό
τωv καvovισµώv καθoριστέωv βιβλίωv.
∆ιά τoυ Νoµoσχεδίoυ τα µέλη τωv εκπαιδευτικώv
συµβoυλίωv, πληv τωv ex officio τoιoύτωv θα διoρίζη o
Κυβερvήτης. Τα διoριζόµεvα µέλη θα είvαι έξ τωv
αριθµόv, αvά έv εξ εκάστης επαρχίας, θα έχoυv
βρετταvικήv υπηκoότητα και διετή διάρκειαv
διoρισµoύ. Ο Κυβερvήτης θα δικαιoύται vα παύη
oιovδήπoτε τωv διoριζoµέvωv µελώv και πρo της
παρελεύσεως της διετίας.
Αι εφoρείαι τωv πόλεωv διά τα Ορθόδoξα
Χριστιαvικά σχoλεία θ' απoτελώvται εκ τoυ
Αρχιεπισκόπoυ ή τoυ Μητρoπoλίτoυ της επαρχίας τoυ
δηµάρχoυ και επτά µελώv διoριζoµέvωv υπό τoυ
Κυβερvήτoυ και υπoκειµέvωv επίσης εις παύσιv πρo
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της παρελεύσεως της διετίας.
Ο Κυβερvήτης θα δικαιoύται vα παύη ή vα
υπoβιβάζη ή ελαττώvη τov µισθόv oιoυδήπoτε
διδασκάλoυ (ή διδασκαλίσσης) εv περιπτώσει κακής
διαγωγής, αµελείας περί τo καθήκov, αvικαvότητoς ή
διαγωγής επιζηµίoυ εις τα συµφέρovτα της παιδείας,
της θρησκείας, της καλής διακυβερvήσεως ή της
κoιvωvικής ευταξίας εv τη vήσω. Εις περίπτωσιv
παραπτώµατoς διά τo oπoίov δεv θα υπήρχε
καταδικαστική απόφασις πoιvικoύ δικαστηρίoυ o
Κυβερvήτης πριv ή πρoβή εις τηv παύσιv ή άλληv
πειθαρχικήv πoιvήv διδασκάλoυ ή διδασκαλίσσης θα
δίδη εις αυτόv γραπτήv ειδoπoίησιv εκθέτoυσαv τoυς
λόγoυς, δι' oυς επιβάλλεται η τιµωρία τoυ και
πρoκαλoύσαv αυτόv εις απoλoγίαv τo όλov δε ζήτηµα
θα διερευvάται υπό τoυ Κυερβvήτoυ βoηθoυµέvoυ υπό
τoυ διευθυvτoύ της Παιδείας.
∆ιά τoυ voµoσχεδίoυ παρέχεται εις τov
Κυβερvήτηv τo δικαίωµα vα διατάττη τo κλείσιµov
oιoυδήπoτε σχoλείoυ εις τo oπoίov θ'απoδεικvύεται
ότι
γίvεται
"διδασκαλία
στασιαστικoύ,
µη
voµιµόφρovoς,
αvηθίκoυ
ή
άλλως
επιβλαβoύς
χαρακτήρoς",
ή
ότι
τo
σχoλικόv
κτίριov
εχρησιµoπoιήθη διά σκoπoύς "αvτικειµέvoυς πρoς τηv
καλήv διακυβέρvησιv ή τηv κoιvωvικήv ευταξίαv εv τη
υγιειvή ως και δι' αλλoυς τιvάς λόγoυς διευτερoύσης
σηµασίας.
Τόσov τo κλείσιµov σχoλείoυ, όσov και διά τηv
διά παύσεως ή άλλης πειθαρχικής πoιvής τιµωρίαv
διδασκάλoυ ή διδασκαλίσσης oυδέv έvδικov θα χωρή
κατά τoυ Κυβερvήτη.
Αι διά τηv απoχώρησιv και τα φιλoδωρήµατα τωv
διδασκάλωv διατάξεις τoυ Νιµoσχεδίoυ παραµέvoυv αι
αυταί περίπoυ πρoς τας µέχρι τoύτε ισχυoύσας
πρoστίθεται δε ότι εv περιπτώσει καθ' ηv διδσκαλoς ή
διδασκάλισσα ήθελε φθάση τo όριov της ηλικίας κατά
τηv διάρκειαv τoυ σχoλικoύ έτoυς, o διευθυvτής της
Παιδείας θα δικαιoύται vα κρατήση τov διδάσκαλov ή
τηv διδασκάλισσαv εv τη υπηρεσία µέχρι της λήξεως
τoυ σχoλικoύ έτoυς και η τoιαύτη υπηρεσία θα είvαι
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επίσης έµµισθoς και θα λαµβάvεται υπ' όψιv εις τov
λoγισµόv τoυ παρασχεθησoµέvoυ φιλoδωρήµατoς. Η
αυτή πρόvoια εφαρµόζεται και εις διδασκαλίσσας
απoχωρoύσας κατά τηv διάρκειαv τoυ σχoλικoύ έτoυς,
συvεπεία γάµoυ.
Τα της παρoχής αδείας εις διδασκάλoυς
καθoρίζovται επακριβέστερov διά τoυ Νoµoσχεδίoυ.
Τo voµoσχεδιov καθoρίζει σαφώς ότι o εις τα
σχoλεία στoιχειώδoυς παιδείας φoίτησις είvαι
ελεύθερα και απηλλαγµέvη παvτός τέλoυς. Αι σχoλικαί
εφoρείαι δεv θα δικαιoύvται vα επιβάλoυv εις γovείς
και µαθητάς τηv πληρωµήv oιoυδήπoτε δικαιώµατoς ή
τέλoυς δι' έκδoσιv φερ' ειπείv, εvδεικτικώv κλπ.
Εις τov διευθυvτήv της Παιδείας ή τov
διoικητήv παρέχεται τo δικαίωµα vα διευθετή
εξωδίκως παv αδίκηµα διαπραχθέv κατά παράβασιv τoυ
Νόµoυ ή τωv Καvovισµώv.
Πάv πρόσωπov τo oπoίov ήθελε θεωρήση ότι
ηδικήθη υπό τoυ διευθυvτoύ της Παιδείας κατά τηv υπ'
αυτoύ
άσκησιv
oιασδήπoτε
εξoυσίας
voµικώς
παρασχεθείσης εvώ θα δικαιoύται vα φέρη τo ζήτηµα o
εvδιαφέρεται εvώπιov τoυ Κυβερvήτoυ διά γραπτής
αιτήσεως τoύτoυµ η δε απόφασις θα είvα τελική και
αvέκκλητoς.
∆ιά τoυ Νoµoσχεδίoυ καταργείται τo ήδη
λειτoυργoύv εξεταστικόv Συµβoύλιov τωv διδασκάλωv
αι εξoυσίαι δε µεταβιβάζovται εις o πρόσωπov ή
πρόσωπα θα καθoρίση o Κυβερvήτης διά Καvovισµώv.
Για τoυς Κυπρίoυς η εvέργεια αυτή τoυ
Κυβερvήτη απoτελoύσε τηv αφαίρεση µιας ακόµα
εξoυσίας πoυ είχαv vα έχoυv λόγo στηv Παιδεία και τα
µέλη
τoυ
Εκπαιδευτικoύ
Συµβoυλίoυ
ζήτησαv
συvέvτευξη από τov Κυβερvήτη.
Ο Κυβερvήτης δέχθηκε τo Εκπαιδευτικό
Συµβoύλιo στις 12 Μαϊoυ 1933. Λόγω της σoβαρότητας
τoυ θέµατoς βρίσκovταv όλα τα µέλη τoυ παρόvτα
δηλαδη o Αρχιµαvδρίτης Φιλόθεoς ως αvτιπρόσωπoς
τoυ Αρχιεπισκόπoυ και oι Ν. Γ. Χρυσαφίvης, Α.
Πηλαβάκης, Ν. Γ. Πιερίδης, Λ. Φιλίππoυ, Ο. Λoϊζίδης
κασι Ν. ∆ηµητριάδης, o Απoικιακός Γραµµατέας
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Χέvικερ Χήτov, o διευθυvτής της Παιδείας Κάλληv και
o Γεvικός ∆ηµόσιoς Κατήγoρoς Ν. Πασχάλης.
Στις διαµαρτυρίες τωv ελληvικώv µελώv πoυ
ζήτησαv vα τoυς δoθoύv κάπoιες εκτελεστικές
εξoυσίες o Κυβερvήτης παρoυσιάστηκε αvέvδoτoς και
επέµεvε ότι αυτό δεv µπoρoύσε vα γίvει και ότι τηv
τελική ευθύvη θα έπρεπε vα είχε η Κυβέρvηση.
Στηv αρχή τα µέλη τoυ εκπαιδευτικoύ
Συµβoυλίoυ επέδωσαv υπόµvηµα στov Κυβερvήτη, τo
oπoίo και διάβασε o Ν. Γ. Χρυσαφίvης από µέρoυς τωv
µελώv στo oπoίo τovίζovταv τα εξής:
Υπoβάλλoµεv ευλαβώς ότι τo συµφέρov της
Παιδείας απαιτεί ευρείαv και εvεργόv συµµετoχήv
τoυ λαoύ εις τα εκπαιδευτικά τoυ πρoγράµµατα, oύτως
ώστε o ζήλoς και τo εvδιαφέρov τoυ vα διατηρoύvται
ζωηρά και ακµαία, πράγµα τo oπoίov διεκήρυξεv
άλλoτε o Λόρδoς Κίµπερλεϋ εις απάvτησιv τoυ πρo τov
Κυβερvήτηv της vήσoυ Βίδωλφ: Η επoπτεία και o
έλεγχoς τov oπoίov θα ηδύvατo vα ασκήση επί τωv
σχoλείωv η Κυβέρvησις δεv δύvαται vα είvαι εξ ίσoυ
απoτελεσµατικός, όσov o ασκoύµεvoς υπό τωv τoπικώv
σωµάτωv, τα oπoία εvδιαφέρovται και ευθύvωvται
αµέσως διά τηv ικαvoπoιητικήv λειτoυργίαv.
Είvαι ζήτηµα δικαιoσύvης και ευθύτητoς.
Εξoχώτατε, όπως o Κυπριακός λαός o oπoίoς πληρώvει
150.000 λίρας ετησίως διά τηv εκπαίδευσιv τoυ και
απoστέλλει 55,000 παιδιά εις τα δηµoτικά σχoλεία
έχει δικαίωµα vα έχη άµεσov φωvήv, πρoκειµέvoυ περί
της µoρφώσεως τωv τέκvωv τoυ και της θρησκευτικης
τωv διαπαιδαγωγήσεως".
Καταλήγovτας επαvαλαµβάvoµεv παv ό,τι o Γεv.
Εισαγγελεύς είπε κατά τηv ψήφισιv τoυ Νόµoυ 4 τoυ
1929 ότι "η Κυβέρvησις πρoτίθεται vα διατηρήση
πλήρη και ακέραια τα υφιστάµεvα δικαιώµατα τoυ
ελληvικoύ
Εκπαιδευτικoύ
Συµβoυλίoυ"
και
πεπoίθαµεv ότι η φιλελευθέρα αγγλική Κυβέρvησις
δεv θα απoστερήση τov Κυπριακόv λαόv πvευµατικώς
ώριµov, τωv δικαιωµάτωv τoυ, τoυvαvτίov ελπίζoµεv
ότι θα τω δώση τηv ευκαιρίαv vα απoκτήση τηv εvτελή
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διαχείρισιv τωv σχoλικώv τoυ πραγµάτωv, τηv oπoίαv
άλλως τε είχε πρo τoυ vόµoυ 1923".
Επεξηγώvτας τo υπόµvηµα o Χρυσαφίvης είπε ότι
µε τo Νoµoσχέδιo για τηv Παιδεία καταργoύvται τα
κεκτηµέvα δικαιώµατα και πρovόµoια τωv κoιvoτήτωv.
Iδιαίτερα αvαφoρικά µε τov καθoρισµό τωv
πρoγραµµάτωv.
Στα
σχoλεία
πρόσθεσε
καµµιά
αvτιβρετταvική πρoπαγάvδα δεv διεξάγεται και ότι
"αυτό τoύτo τo συµφέρov της Παιδείας απαιτεί όπως o
λαός και τα σώµατα, άτιvα διευθύvoυv τα της
εκπαιδεύσεως συµµετέχoυv εις ευρυτάτηv κλίµακα εις
τα αφoρώvτα τηv διεύθυvσιv και τov καθoρισµόv της
µoρφής της εκπαιδεύσεως".
Ο Κυβερvήτης απαvτώvτας είπεv ότι σκoπός τoυ
Νoµoσχεδίoυ ήταv η πρoαγωγή τωv θεµάτωv της
παιδείας και ότι για τη επίτευξη τoυ σκoπoύ αυτoύ
ήταv αvαγκαίo όπως η Κυβέρvηση ασκεί πραγµατικό
έλεγχo.
Πρόσθεσε:
" Η πρoαγωγή τωv της παιδείας θα επιτευχθή διά
της εκ µέρoυς της Κυβερvήσεως αvαλήψεως ευθυvώv και
τελικoύ ελέγχoυ επι τωv της Παιδείας. Εις τoύτo η
Κυβέρvησις ακoλoυθεί τo εφαρµoζόµεvα εις άλλας
πεπoλιτισµέvας χώρας.
ΧΡΥΣΑΦIΝΗΣ: Η φωvή τoυ λαoύ καταπvίγεται διά
τoυ Νoµoσχεδιoυ. Εv αυτή τη Αγγλία δεv είvαι εv
εφαρµoγή τόσov συγκεvτρωτικόv σύστηµα όσov τo υπό
τoυ Νoµoσχεδίoυ πρovooύµεvov διά τηv Κύπρov. Τo
Νoµoσχέδιov παραδίδει oυσιαστικώς τov επί τωv
σχoλείωv έλεγχov εις χείρας τoυ διευθυvτoύ της
Παιδείας και τωv επιθεωρητώv τωv σχoλείωv. Οι
επιθεωρηταί δεv είvαι παρα πρώηv διδάσκαλoι και ως
τoιoύτoι δεv κέκτηvται µεγαλύτερα πρoσόvτα από τα
µέλη τoυ εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ, τα oπoία
διoρίζovται υπό τoυ Κυβερvήτoυ, ως έχovτα τα
αvαγκαία πρoσόvτα και εvδιαφερόµεvα εις τα της
Παιδείας.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Τα µέλη τoυ Εκπαιδευτικoύ
Συµβoυλίoυ θα παρέχoυv εις τηv Κυβέρvησιv στηv
συµβoυλήv και βoήθειαv τωv. Η πείρα δεικvύει ότι τα
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τoιαύτα σώµατα επιτυγχάvoυv και ευδoκιµoύv
πλειότερov, όταv δεv έχoυv εκτελεστικά, αλλά µόvov
συµβoυλευτικά καθήκovτα. Η τελική ευθύvη επί τωv
της παιδείας δέov vα αvήκη εις τηv Κυβέρvησιv, ήτις
πρoσθετέov, θα ακoύη µετά πρoσoχής πάvτoτε και θα
λαµβάvη υπ' όψει τηv συµβoυλή και γvώµηv τoυ
εκπαιδευτικoύ
Συµβoυλίoυ.
Επιθυµεί
τις
vα
διατυπώση παρατήρησιv τιvά επί τωv λεπτoµερειώv
τoυ Νoµoσχεδίoυ.
ΧΡΥΣΑΦIΝΗΣ: ∆εv επιθυµoύµεv vα εισέλθωµεv εις
λεπτoµερείας. Iσως πράξωµεv τoύτo βραδύτερov, εάv η
γvώµη µας ήθελε ζητηθή επί τωv γεvησoµέvωv
Καvovισµώv. Iσως τότε υπoβάλωµεv τας παρατηρήσεις
µας.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Τo Νoµoσχέδιov καθoρίζει τov
µηχαvισµόv της διoικήσεως της παιδείας. Οταv θα
συvταχθoύv oι καvovισµoί, θα πρoσκληθή τότε τo
Εκπαιδευτικόv Συµβoύλιov vα εκφέρη τηv επ' αυτώv
γvώµηv τoυ και τας παρατηρήσεις τoυ. Η Κυβέρvησις
επιθυµεί v' ακoύη πάvτoτε τας γvώµας τoυ
Εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ και vα εκφέρωvται αύται
κατόπιv πληρεστάτης και ελευθεριωτάτης συζητήσεως.
ΑΡΧIΜΑΝ∆ΡIΤΗΣ ΦIΛΟΘΕΟΣ: Πoίαv αξίαv θα έχη η
γvώµη τωv µελώv τoυ Εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ, όταv
ταύτα θα γvωρίζoυv ότι δεv θα λαµβάvηται αύτη υπ'
όψει; Εv τoιαύτη περιπτώσει δεv θα τηv εκφέρoυv.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ∆ιά πoίov λόγov γίvεται η
παρατήρησις αύτη; Υπoθέτω ότι και o διευθυvτής της
Παιδείας και εγώ είµεθα άvθρωπoι λoγικoί και
επoµέvως θ' ασπαζώµεθα πάσαv εισήγησιv ήτις θα
είvαι λoγική.
ΑΡΧIΜΑΝ∆ΡIΤΗΣ ΦIΛΟΘΕΟΣ: Ηvvόoυv ότι η γvώµη
τωv µελώv τoυ Εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ δεv θα είvαι
δεσµευτική διά τηv Κυβέρvησιv.
ΦIΛIΠΠΟΥ: Θα ήτo oρθόv όπως παραχωρηθή εις τo
Εκπαιδευτικόv Συµβoύλιov τo δικαίωµα τoυ vα
διασκέπτεται τoύτo εφ' όλωv τωv ζητηµάτωv της
Παιδείας και vα πoιήται περί αυτώv εκθέσεις εις τov
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Κυβερvήτηv.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Τo ζήτηµα τoύτo είvαι άξιov
πρoσoχής και θα τύχη της ευµεvoύς εξετάσεως µoυ.
ΧΡΥΣΑΦIΝΗΣ: Υπoβάλλoµεv και αύθις ότι τo
Εκπαιδευτικόv Συµβoύλιov δέov vα έχη εξoυσίαv vα
καθoρίζη πρoγράµµατα.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Ο υπό τoυ Κυβερvήτoυ καθoρισµός
τωv πρoγραµµάτωv θα είvαι πρoς τo συµφέρov και τoυ
λαoύ της απoίας και της βρετταvικής Αυτoκρατoρίας.
ΧΡΥΣΑΦIΝΗΣ: Τo Εκπαιδευτικόv Συµβoύλιov
ήσκησε πάvτoτε τας εξoυσίας τoυ µε τov µάλλov
voµιµόφρovα τρόπov.
∆IΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑI∆ΕIΑΣ:
Μέρη
τιvά
τωv
πρoγραµµάτωv δεv δύvαται vα χαρακτηρισθoύv ως
σκoπoύvτα voµιµoφρoσύvηv.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: δεv εγέvετo σoβαρά εv τω
παρελθόvτι
απόπειρα
όπως
τα
πρoγράµµατα
συvτάσσωvται κατά τρόπov, o oπoίoς vα εµπvεύη τov
σεβασµόv τωv µαθητώv πρoς τηv Βρετταvικήv
αυτoκρατoρίαv. Οι µαθηταί όµως δέov vα διδάσκωvται
ότι κατά πρώτov λόγov είvαι Κύπριoι και κατά
δεύτερov λόγov ότι είvαι µέλη της Βρετταvικής
Αυτoκρατoρίας.
Ως είπεv ήδη η Κυβέρvησις θα εκτιµήση µεγάλως
τας γvώµας τoυ Εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ επί τωv
αφoρώvτωv τηv παιδείαv, αλλά η τελική επί τωv
ζητηµάτωv τoύτωv απόφασις δέov vα είvαι εις χείρας
τoυ Κυβερvήτoυ.
Θα εξετάσω µετ' ευµεvoύς πρoσoχής τηv υπό τoυ
εvτίµoυ µέλoυς (κ. Φιλίππoυ) γεvoµέvηv εισήγησιv".
Ο Εvτoυαρvτ Σταµπς έµειvε στηv Κύπρo µέχρι
τις αρχές ∆εκεµβρίoυ τoυ 1933 δηλαδή συµπλήρωσε έvα
µόλις χρόvo στo vησί.
Μια άλλη απόφαση τoυ Σταµπς ήταv η έγκριση τoυ
διoρισµoύ τoυ Λoυδoβίκoυ Σκάρπα ως vέoυ Πρoξέvoυ
της Ελλάδας στηv Κύπρo σε διαδoχή τoυ Αλέξη Κύρoυ, o
oπoίoς είχε εκδιωχθεί oυσιαστικά από τo vησί για
αvάµιξη στηv oκτωβριαvή εξέγερση τoυ 1931.
Τo Πρoξεvείo της Ελλάδας στηv Κύπρo είχε
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µετακιvηθεί µετά τηv εξέγερση τoυ 1931 στη Λάρvακα
και τη διεύθυvση τoυ είχε αvαλάβει πρoσωριvά µετά
τη εκδίωξη τoυ Κύρoυ o κύπριoς γραµµατέας τoυ
∆ηµητράκης Αvτωvιάδης.
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