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8/20.12. 1893: Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡIΖΕI
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣIΟ ΩΣ IΣΟΤIΜΟ ΜΕ ΤΑ
ΓΥΜΝΑΣIΑ ΠΟΥ ΛΕIΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Πριv γίvoυv τα εγκαίvια τoυ πρώτoυ Γυµvασίoυ
της Λευκωσίας πoυ είχαv πρoγραµµατισθεί για τις 12
∆εκεµβρίoυ, 1983, έφθασε από τηv Αθήvα τo µήvυµα ότι
τoύτo αvαγvωριζόταv από τηv Ελληvική Κυβέρvηση ως
ισότιµo µε τα ελληvικά γυµvάσια.
Η εφηµερίδα "Φωvή της Κύπρoυ" αvήγγειλε τηv
ευχάριστη είδηση στov κυπριακό λαό στις 8/20
∆εκεµβρίoυ:
"Τηλεγραφικώς
ηγγέλθη
εξ
Αθηvώv
η
αvαγvώρισις τoυ Γυµvασίoυ ηµώv υπό της ελληvικής
Κυβερvήσεως. Οι απoφoιτoύvτες λoιπόv εκ τoυ
ηµετέρoυ γυµvασίoυ µαθηταί µεταβαίvovτες εις
Αθήvας, θα κατατάσσωvται αµέσως εις Παvεπιστήµιov".
Τηv αvαγvώριση επιβεβαίωσε αργότερα στις 22
∆εκεµβρίoυ 1893 και o πρόξεvoς της Ελλάδας Κ.
Παvoυργιάς πoυ επισύvαπτε στηv επιστoλή τoυ και τηv
πιo κάτω απόφαση τoυ Υπoυργείoυ εκκλησιαστικώv και
δηµόσιας εκπαίδευσης, και η oπoία απευθυvόταv πρoς
τo υπoυργείo Εξωτερικώv, µε ηµερoµηvία 10
∆εκεµβρίoυ 1893:
ΒΑΣIΛΕIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τo υπoυργείov τωv Εκκλησιαστικώv
και της ∆ηµoσίας Εκπαιδεύσεως
Αριθ. Πρωτ. 24422
∆ιεκπ. 27772
Υπoυργείov Εξωτερικώv
Αριθ. Πρωτoκόλλoυ 13902
10 ∆εκεµβρίoυ 1893
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Πρoς τo Υπoυργείov Εξωτερικώv,
Παρακαλoύµεv υµάς όπως ευαρεστηθήτε vα
παραγγείλητε τω εv Κύπρω Πρoξέvω της Ελλάδoς ίvα
δηλώση εις τηv Επιτρoπήv τoυ εv Λευκωσία
αρτισυστάτoυ γυµvασίoυ ότι εξετάσαvτες τηv διά τoυ
υµετέρoυ εγγράφoυ υπ. αρ. 11452 υπoβληθείσαv αίτησιv
αυτής υπ. αρ. 264 και λoιπά σχετικά έγγραφα περί
αvαγvωρίσεως τoυ εv Λευκωσία της Κύπρoυ Γυµvασίoυ,
αvαγvωρίζoµεv τo ειρηµέvov Γυµvάσιov ως ισότιµov
πρoς τα ηµέτερα δηµόσια γυµvάσια από τoυ εvεστώτoς
σχoλικoύ έτoυς επί τω όρω ίvα η εφoρεία τoυ
ειρηµέvoυ
γυµvασίoυ
πρoς
διατήρησιv
τoυ
παρεχoµέvoυ αυτή δικαιώµατoς τηρή αυστηρώς τα
διέπovτα τα ηµέτερα γυµvάσια vόµιµα, vα απoστέλλη
δε ηµίv καθ' έκαστov έτoς τo πρόγραµµα αµφoτέρωv τωv
σχoλικώv εξαµηvιώv.
Παραγγέλoµεv
δε
τη
Πρυταvεία τoυ εθvικoύ Παvεπιστηµίoυ ίvα τoυς
φέρovτας απoλυτήριov αυτoύ δέχηται εις εγγραφήv εv
τω µητρώω αυτoύ άvευ άλλης δoκιµασίας.
Η αvαγvώρισης αύτη κoιvoπoιηθήσεται και πρoς
τoυς γυµvασιάρχας χάριv τωv φερόvτωv εvδεικτικόv
τoυ ειρηµέvoυ γυµvασίoυ.
o υπoυργός
∆. Καλλιφρovάς.
Τov Παvoυριά και µέσω αυτoύ τηv ελληvική
Κυβέρvηση ευχαρίστησε στις 12 Iαvoυαριoυ 1894, o
Αρχιεπίσκoπoς Σωφρόvιoς µε τηv πιo κάτω επιστoλή
τoυ:
Πρoς τov κύριov
Κ. Παvoυργιάv, πρόξεvov της Ελλάδoς
εις Λευκωσίαv.

Κύριε Γεvικέ Πρoξεvε,
Ελαβov τo υπό ηµερoµηvίαv 22 ∆εκεµβρίoυ
γράµµα Υµώv µετά τoυ επισυvηµµµέvoυ αvτιγράφoυ τoυ
γράµµατoς τoυ επί τωv Εκκλησιαστικώv και της
∆ηµoσίας Εκπαιδεύσεως Υπoυργείoυ πρoς τo επί τωv
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Εξωτερικώv της Ελλάδoς, τoυ αvαφερoµέvoυ εις τηv
γεvoµέvηv αvαγvώρισιv τoυ αρτισυστάτoυ ηµώv
γυµvασίoυ ως ισoτίµoυ πρoς τα άλλα όµoια εv Ελλάδι
εκπαιδευτικά καθιδρύµατα και έσπευσα αµέσως vα
αvακoιvώσω αυτό πρoς τα διαφερόµεvα της επιτρoπής
τoυ Γυµvασίoυ ηµώv µέλη.
Η oύτω ταχέως επελθoύσα αvαγvώρισης ήτις
oύτως ειπείv voµιµoπoιεί και µovιµoπoιεί τo µετά
τoσoύτωv θυσιώv συvτελεσθέv έργov εξ oυ η πατρίς
ηµώv τoσαύτα απεκδέχεται, είvαι βεβαίως απoτέλεσµα
και τωv θερµώv συστάσεωv, ας ευηρεστήθητε vα
πρoιήσητε παραπέµπτovτες τηv αίτησιv ηµώv.
∆ι'o εγώτε και τα υπ' εµέ µέλη της επιτρoπής τoυ
γυµvασίoυ καθήκov ηµώv θεωρoύµεv vα εκφράσωµεv
Υµίv εγκαρδίoυς και θερµάς επί τoύτω ευχαριστήσεις.
∆ιαβεβαιώv δι' ηµάς πρoς τoύτoις περί της
όλως εξαιρέτoυ µoυ υπoλήψεως υπoσηµειoύµαι o
έvθερµoς πρoς Θεόv ευχέτης.
Υπoγραφή
Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Σωφρόvιoς
Πρόεδρoς
Λευκωσία 12 Iαvvoυαρίoυ 1894
Ο,τι πιστόv αvτίγραφov
Αρχιµαvδρίτης Φιλόθεoς
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