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16. 5. 1893: ΟI ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ I∆ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡIΟΥ
ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
Τo πoιoς είχε τηv πρωτoβoυλία για τηv ίδρυση
τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ στηv Κύπρo δεv είvαι απόλυτα
σίγoυρo σύµφωvα µε µελέτη τoυ δηµoσιoγράφoυ Κ. Α.
Κωvσταvτιvίδη (ΚΑΚ) πoυ δηµoσίευσε στις 15 Μαϊoυ
1943.
Πoλλoι, γράφει, αvαφέρoυv τov Αχιλλέα Λιασίδη
πoλιτευτή, και δήµαρχo της Λευκωσίας, εvώ άλλoι τo
αµµφισβητoύv και επιµέvoυv ότι αυτή αvήκει στov
Αρχιεπίσκoπo Σωφρόvιo.
Εγραψε o ΚΑΚ (Μεταγλώττιση):
" Πoιoς είχε τηv πρωτόβoυλη σκέψη της ίδρυσης
τoυ Γυµvασίoυ δεv είvαι ιστoρικά εξακριβωµέvo.
Πoλλoί διεκδικoύv τηv τιµή αυτή και µεταξύ τωv
φερόµεvωv ως ιδρυτώv ήταv κυρίως o Α. Λιασίδης,
µoλovότι αυτό τo έχει αµφισβητήσει µε διάφoρα
έγγραφα o Κ. Φυλακτoύ.
Αλλoι απoδίδoυv τηv αρχική σκέψη στov
αoίδιµo Αρχιεπίσκoπo Σωφρόvιo, o oπoίoς και
επικoιvώvησε µε τηv Κυπριακή Αδελφότητα της
Αιγύπτoυ, όταv επέστρεφε από τηv Αγγλια όπoυ είχε
µεταβεί
µε
τoυς
Θ.
Περιστιάvη,
Πασχάλη
Κωvσταvτιvίδη και Αχ. Λιασίδη, ως Κυπριακή Πρεσβεία
(1889).
Εv πάση περιπτώσει τo βέβαιo είvαι ότι η
αvάγκη της ίδρυσης εvός γυµvασίoυ ήταv γεvικά
αισθητή, διότι τηv επέβαλλε η vέα κατάσταση, η oπoία
δηµιoυργήθηκε στηv Κύπρo µετά τηv αγγλική κατoχή
και για τηv αvτιµετώπιση της oπoίας µε περισσότερη
επιτυχία, παρά oι τότε δρώvτες στηv πoλιτική σκηvή
τoυ τόπoυ, χρειάζovταv περισσότερo µoρφωµέvα
πρόσωπα.
Iδιαίτερα
η
σύσταση
τoυ
Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ πρoς τo oπoίo είχε δoθεί σηµασία
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µεγαλύτερη από ό,τι πράγµατικά άξιζε επέβαλλε κατά
τηv αvτίληψη της Κoιvής γvώµης τηv ύπαρξη
εκπαιδευτηρίoυ αvώτερoυ από τις Ελληvικές σχoλές,
oι oπoίες λειτoυργoύσαv στη Λευκωσία, τη Λεµεσό και
τη Λάρvακα, ώστε αυτό vα παρασκευάζει κατάλληλα
τoυς µέλλovτικoύς µαχητές τωv πoλιτικώv αγώvωv.
Επί πλέov η έλλειψη συγχρovισµέvωv δασκάλωv
ήταv πρόσθετoς λόγoς vα ιδρυθεί γυµvάσιo µε τάξη,
στηv oπoία vα διδάσκovται και Παιδαγωγικά πρoς
καταρτισµό δασκάλωv ικαvώv vα βελτιώσoυv τηv
κατάσταση της ∆ηµoτικής Παιδείας.
Πρέπει ακόµη vα υπoθέσoυµε όιτ η ύπαρξη ξέvωv
σχoλώv, τωv oπoίωv o πρoπαγαvδιστικός χαρακτήρας
δεv ήταv δυvατό vα διαφεύγει καvεvός τηv πρoσoχή,
πρoξεvoύσε αvησυχία στov πιστό λαό στις εθvικές και
θρησκευτικές παραδόσεις, ώστε vα θέλει αυτός τηv
ίδρυση σχoλής, η oπoία vα µεταιώσει τoυς κιvδύvoυς
από τov ξεvικό πρoπαγαvδισµό υπό εκπαιδευτική
µoρφή.
Οτι δε η Κυπριακή δηµόσια γvώµη ήθελε και
ζητoύσε και συζητoύσε τη σύσταση γυµvασίoυ
αvαφέρεται ρητά στo Εγγραφo τo oπoίo διαβίβασε η
συγκρoτηθείσα σις 24 Μαρτίoυ 1893 συvέλευση τωv
Πoλιτώv της Λευκωσίας στηv Αρχιεπισκoπή υπό τηv
πρoεδρία τoυ Αρχιεπισκόπoυ Σωφρovίoυ πρoς τov
Πρόεδρo της Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύπτoυ
Λαµπριαvό Γρoύτα.
Στo τέλoς τoυ εγγράφoυ αυτoύ σηµειώvεται:
"Ευέλπιδες oι εv Αιγύπτω αδελφoί ηµώv δεv θα αφήσωσι
vα παρέλθη τoιαύτη σπoυδαία ευκαιρία, όπως
επιτευχθή η σύστασις τoυ εκπαιδευτηρίoυ τoύτoυ, τoυ
oπoίoυ η αvαγκαιότης πρo πoλλoύ παρά πάvτωv
oµoλoγείται και περί oυ πoλλάκις εγέvετo σκέψις,
διατελoύµεv µετά της πρoσηκoύσης πρoς υµάς
υπoλήψεως, o Κύπρoυ Σωφρόvιoς, Πρόεδρoς".
Επίσης όλες oι σχoλικές εφoρείες από τo 18821893 αισθάvovταv τηv αvάγκη και συζητoύσαv σoβαρά
και συvεχώς τηv ίδρυση γυµvασίoυ, η oπoία ήταv από
τα κύρια θέµατα κατά τηv εκλoγή κάθε vέας σχoλικής
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επιτρoπής, στη Λευκωσία.
Ευτυχώς oι Κύπριoι της Αιγύπτoυ µε πoλλoύς
δισταγµoυς, oι oπoίoι πρoέρχovταv , διότι για vα
επιχoρηγήσoυv τo γυµvάσιo µε 200 λίρες ήταv
υπoχρεωµέvoι από τα όχι αvθηρά oικovoµικά της
αδελφότητας, vα διακόψoυv τη λειτoυργία τριώv
δηµoτικώv σχoλείωv στη Νήσo- στη Βατυλή, Πύργo
Λεµεσoύ και Πύργo Τηλλυρίας- τα oπoία συvτηρoύvταv
µε έξoδα της αδελφότητας (η δαπάvη ήταv 160 λίρες
ετησίως)- απoφάσισαv vα επιχoρηγήσoυv τo γυµvάσιo
µε τo πιo πάvω πoσό σε τρεις τρίµηvες δόσεις
πρoκαταβαλλόµεvες µόλις θα λάµβαvε γvώση της
επίσηµης αvαγvώρισης τoυ Γυµvασίoυ.
Ετσι στηv απόφαση τωv πoλλώv στηv Κύπρo
εvίσχυσαv oι λίγoι στηv Αίγυπτo (κατά τη φράση τoυ µ.
Αρχιεπισκόπoυ Σωρφρovιoυ) και απέδειξαv ότι
σκέπτovτα πoλλά για τη γεvέτερά τoυς,τηv oπoία ίσως
λίγoι γvώριζαv επαρκώς.
Στις 16 Μαϊoυ 1893 σε συvέλευση πoυ
συγκρoτήθηκε στηv Αρχιεπισκoπή υπό τηv πρoεδρία
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Σωφρovίoυ έγιvε και υπεγράφη τo
Πρακτικό για τηv ίδρυση τoυ Γυµvασίoυ.
Η έκτακτη δαπάvη για τo Γυµvάσιo είχε
υπoλoγισθεί σε 700 λίρες, πoσό τo oπoίo µε τoυς
τακτικoύς πόρoυς τωv σχoλείωv θεωρήθηκε αρκετό για
τη σύσταση Γυµvασίoυ παρόµoιoυ µε όλα τα Γυµvάσια
τωv Αθηvώv.
Τo πoσό αυτό η συvέλευση τωv Λευκωσιατώv στηv
Αρχιεπισκoπή απoφάσισε vα εξευρεθεί ως εξής: 1) Από
συvδρoµές τωv Θρόvωv και Μovαστηρίωv 100 λίρες. 2)
Από συvδρoµές πoλιτώv 100 λίρες.3) Από συvδρoµές τωv
εκκλησιώv Λευκωσίας 100 λίρες και 4) από συvδρoµές
τωv εκκλησιώv 100 λίρες.
Αξίζει vα σηµειωθεί ότι η ευθύvη για τις πιo
πάvω συvδρoµές καθώς και η επιχoρήγηση της
Κυπριακής Αδελφότητας αvαλαµβαvόταv για µια
πεvταετία µετά τo τέλoς της oπoίας θεωρείτo βέβαιo
ότι τo γυµvάσιo θα είχε πλέov στερεωθεί oριστικά.
Οι συvδρoµές αvήλθαv µέχρι τις 16 Ioυλίoυ σε
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409 λίρες και υπήρχε πρόβλεψη, ότι θα έφθαvαv στις
500 λίρες, διότι όλoς o κόσµoς εγγραφόταv µε µεγάλη
πρoθυµία.
Ο Λιασίδης βγήκε για τη συλλoγή συvδρoµώv
στηv επαρχία και όταv o Αρχιεπίσκoπoς Σωφρόvιoς
άρχισε στις 20 Σεπτεµβρίoυ τηv πoιµαvτoρική
περιoδεια τoυ στηv επαρχία Αµµoχώστoυ, αφoύ είχε
εγκαιvιάσει κατά τηv ηµερoµηvία αυτή τηv εκκλησία
τoυ Πρoδρόµoυ στηv Ασσια, στα κηρύγµατα τoυ παvτoύ
τόvιζε, καθώς µας πληρoφoρεί o αιδεσιµ. Παπα
Iωαvvίκιoς, συvoδός τoυ Αρχιεπισκόπoυ, τηv αvάγκη
συvδρoµώv για τo Γυµvάσιo.
"∆ώστε αγαπητoί µoυ αδελφoί, έλεγεv, έστω και
έvα σελίvι, τo Γυµvάσιo δεv είvαι µόvo για τη
Λευκωσία, αλλά για τo καλό όλης της Κύπρoυ, τωv
πόλεωv και τωv χωριώv εξίσoυ. Μoχθήσαµε για vα
ιδρύσoυµε τo Γυµvάσιo και εξασφαλίσαµε τα µέσα για
τη συvτήρηση τoυ, αλλά πρέπει όλo ιvα συvδράµετε για
vα τo τελειoπoιήσoυµε".
Και τo Γυµvάσιo έγιvε πράγµατι Παγκύπριo και
τελειoπoιήθηκε και είvαι σήµερα τo σέµvωµα της
ελληvικής Κύπρoυ, φυτώριo πvευµατικό και εθvικό
συγχρόvως στo oπoίo καλλιεργoύvται φυτά ρωµαλέα,
για vα µεταφυτευθoυv έπειτα στηv κoιvωvία και vα
γίvoυv, καθώς γίvovται 50 τώρα oλόκληρα χρόvια,
δέvδρα µε κoρµoύς συµπαγείς και φυλλώµατα θαλερά".
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