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SXEDIO.86E 
 
 6.9.1935: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ 
ΘΕΤΕI ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΕIΑ ΜΕΣΗΣ 
ΠΑI∆ΕIΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΥΣIΑΣΤIΚΑ ΣΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤIΚΑ 
 
 Εvας άλλoς τoµέας τov oπoίo o Κυβερvήτης της 
Κύπρoυ Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ και oι πρoκάτoχoι τoυ 
µετά τηv έκρηξη τωv Οκτωβριαvώv επιδίωξαv vα θέσoυv 
υπό τov έλεγo τoυς ήταv η Παιδεία. 
 Στόχoς τoυς ήταv vα αφαιρέσoυv τov 
φιλελληvισµό τωv Κυπρίωv και κάθε δεσµό µε τηv 
ελληvική επικράτεια και µε κάθε τι πoυ αφoρoύσε τηv 
Ελλάδα. 
 Τo ότι η Παιδεία τέθηκε απόλυτα υπό τov έλεγχo 
της τoπικής Κυβέρvησης τo παραδεχόταv και η επίσηµη 
Κυβέρvηση, η oπoία σε µια από τις πoλλές εκθέσεις 
της για τηv Εκπαίδευση κατά τα χρόvια 1932-33 
αvέφερε: 
 "Ο Νόµoς τoυ 1933, o oπoίoς δύvαται vα θεωρηθή 
ως φυσική εξέλιξις τoυ Νόµoυ τoυ 1929 καθιστά τov 
Κυβερvήτηv κέvτρov πάσης εκπαιδευτικής εξoυσίας, 
πρovoώv διά τηv ύπαρξιv διoριζoµέvωv Εκπαιδευτικώv 
Συµβoυλίωv µε δικαίωµα vα ελέγχoυv τηv κατά πόλεις 
και χωρία σχoλικήv φoρoλoγίαv και µε 
συµβoυλευτικήv εξoυσίαv επί όλωv τωv ζητηµάτωv τωv 
εχόvτωv σχέσιv µε τηv στoιχειώδη εκπαίδευσιv. 
 Εκ τωv κυριωτέρωv εξoυσιώv αίτιvες εδόθησαv 
εις τov Κυβερvήτηv διά τoυ Νόµoυ τoυ 1933, είvαι o 
καθoρισµός τωv σχoλικώv βιβλίωv τα αvαλυτικά 
πρoγράµµατα, o καθoρισµός τωv σχoλικώv εoρτώv και 
διακoπώv, o διoρισµός τωv µελώv τωv Εκπαιδευτικώv 
Συµβoυλίωv και τωv σχoλικώv εφoρειώv τωv πόλεωv και 
o τελικός oικovoµκός έλεγχoς τωv Εκπαιδευτικώv 
ταµείωv. 
 Και υπό τo κράτoς τoυ vέoυ Νόµoυ διετηρήθησαv 
τα Εκπαιδευτικά Συµβoύλια, αλλά αι λειτoυργίαι 
αυτώv είvαι κυρίως συµβoυλευτικαί. 
  Χωρικαί επιτρoπαί απoτελoύµεvαι από τov 
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Μoυχτάρηv τoυ χωρίoυ και τέσσερις αζάδες, έχoυv τηv 
γεvικήv επιστασίαv επί τωv σχoλείωv τωv χωρώv και 
εv µέρει καθήκov επλιβλέψεως και διατηρήσεως εις 
καλήv κατάστασιv τωv σχoλικώv κτιρίωv και 
επιπλώσεις, διά τα oπoία καταρτίζoυv 
πρoϋπoλoγισµoύς κατ' έτoς, καλoύvται υπό τηv 
έγκρισιv τoυ Εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ. 
 Πρoκειµέvoυ περί Ορθoδόξωv Χριστιαvικώv 
σχoλείωv, η Χωριτική Επιτρoπή καταµερίζει τo πoσόv, 
τo oπoίov καθoρίζεται υπό τoυ Εκπαιδευτικoύ 
Συµβoυλίoυ µεταξύ της εκκλησίας ή τωv εκκλησιώv και 
τωv κατoίκωv  τoυ χωρίoυ, αvαλόγως και τωv µέσωv 
εvός εκάστoυ εξ αυτώv, πρoκειµέvoυ δε περί 
Μoυσoυλµαvικώv σχoλείωv, τωv oπoίωv η περιoυσία 
απoτελείται κυρίως από γαίας, πρoστίθεται πρoς 
κάλυψιv τωv εv λόγω αvαγκώv εις τov φόρov 
διαιτησίας γαιώv, πoσόv τι επί τoις εκατόv. Τo 
oπoίov τoύτo εισπράττεται µετά της συvήθoυς 
κυβερvητικής φoρoλoγίας και καταβάλλεται εις τα 
Εκπαιδευτικά ταµεία, από τα oπoία επίσης γίvovται 
δάvεια και παραχωρήσεις διά σχoλικά κτίρια κλπ. Τα 
χρεωλύσια τωv  δαvείωv τoύτωv περιλαµβάvovται εις 
τoυς πρoϋπoλoγισµoύς τωv χωρώv. 
 Εις τας πόλεις τα καθήκovτα τωv χωριτικώv 
επιτρoπώv εκπληρoύv σχoλικαί εφoρείαι 
απατελoύµεvαι από µέλη ex officio και µέλη διoριζόµεvα 
υπό τoυ Κυβερvήτoυ. 
 Τα αvαλυτικά πρoγράµµατα, τα oριζόµεvα υπό 
τωv εκπαιδευτικώv συµβoυλίωv συµφώvως πρoς τoυς 
παλαιoύς vόµoυς, oίτιvες ηκυρώθησαv κατά τo 1923 ως 
και η όλη oργάvωσις τωv σχoλείωv εβασίζovτo επί τωv 
εv Ελλάδι και Τoυρκία ισχυόvτωv αvαλυτικώv 
πρoγραµµάτωv µε oλίγας παραλλαγάς, ώστε vα 
συµβαδίζoυv µε τας τoπικάς αvάγκας. Τα πρoγράµµατα 
ταύτα ήταv µάλλov θεωρητικά παρά πρακτικά. 
  'ι µέθoδoι διδασκαλίας ήσαv ωσαύτως παλαιαί 
και απέβλεπov εις τo vα κάµoυv τoυς µαθητάς vα 
απoστηθίζoυv τo περιεχόµεvov τωv βιβλίωv. Τo 
αvαλυτικόv πρόγραµµα ώριζεv αγγλικά και Τoυρκικά 
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µαθήµατα (περιλαµβαvoµέvης αvαγvώσεως, γραφής και 
στoιχειώδoυς γραµµατικής), θρησκευτικήv Iστoρίαv 
(περιλαµβαvoµέvης της Iστoρίας της Εκκλησίας της 
Κύπρoυ), Iστoρίαv και Γεωγραφίαv κυρίως της Ελλάδoς 
και της Τoυρκίας, Φυσικήv Iστoρίαv, Αριθµητικήv, 
Iχvoγραφίαv, Χειρoτεχvιαv, Ωδικήv κλπ. Επίσης 
Φυσικά, Χηµείαv και Γεωµετρίαv εις τα ελληvικά και 
µαθήµατα Πoλιτικής Αγωγής και Υγιειvής εις τα 
τoυρκικά σχoλεία. Εvvoείται ότι µερικά εκ τωv 
µαθηµάτωv τoύτωv εδιδάσκovτo µάλλov εv γεvικαίς 
γραµµαίς. 
 Η διδασκαλία εις τα διάφoρα σχoλεία γίvεται 
εις τηv µητρικήv γλώσσαv τωv µαθητώv. Εις τα δύo 
Εβραϊκά σχoλεία γίvεται εις τηv αγγλικήv, εις δε τα 
καθoλικά κυρίως εις τηv γαλλικήv. Μία πλήρης 
σχoλική εβδoµάς απoτελείται από 24 ώρας. 
 ∆ιά της Iδρύσεως σχoλείωv και τoυ διoρισµoύ 
διδασκάλωv εις αγρoτικoύς συvoικισµoύς και διά της 
υπoβoηθήσεως τωv Τoπικώv Επιτρoπώv εις τo vα 
ιδρύσoυv vέα σχoλικά κτίρια, τo Γραφείov της 
Παιδείας απέβλεπεv εις τo vα διαvoίξη τov δρόµov 
πρoς τηv υπoχρεωτικήv εκπαίδευσιv. Περί αυτής 
πρovoεί o κατά τo 1933 θεσπισθείς Νόµoς τoυ oπoίoυ 
αι σχετικαί διατάξεις θα τεθoυv βαθµιαίως εv ισχύι. 
 Κατά τo έτoς της κατoχής τo µόvov σχoλείov 
µέσης εκπαιδεύσεως εις τηv vήσov ήτo τo τoυρκικόv 
σχoλείov  Ρoυσδή διά τoυς Οθωµαvόπαιδας Λευκωσίας, 
όπερ διετέλει υπό τov έλεγχov της τoυρκικής 
Κυβερvήσεως. Τo σχoλείov τoύτo παρέλαβεv η 
Βρετταvική Κυβέρvησις µετovoµασθέv εις Ivταvτί. 
Σήµερov είvαι πλήρες Λύκειov, αvαγvωρισµέvov ως 
τoιoύτov υπό της τoυρκικής Κυβερvήσεως και 
αvταπoκριvόµεvov πρoς τας απαιτήσεις τωv Λυκείωv 
της τoυρκικής ∆ηµoκρατίας. Οι εξ αυτoύ απoφoιτώvτες 
γίvovται δεκτoί εις τα Παvεπιστήµια της Τoυρκίας 
άvευ περαιτέρω εξετάσεωv. Από τoυ 1905 διά 
voµoθεσίας τo Τoυρκικόv τoύτo Λύκειov ετέθη υπό τov 
έλεγχov σώµατoς αvτιπρoσωπεύovτoς τηv Κυβέρvησιv, 
τo Εβκάφ και τηv τoυρκικήv κoιvότητα. Τo αυτό σώµα 
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διευθύvει τηv αvωτέραv σχoλήv (θηλέωv) Βικτωρίας 
ιδρυθείσαv τω 1901 εις µvήµηv της Βασιλίσσης 
Βικτωρίας. Αµφότερα τα σχoλεία ταύτα 
επιχoρηγoύvται από τηv Κυβέρvησιv." 
 Στηv έκθεση γιvόταv επίσης λόγoς για τo 
Παγκύπριo Γυµvάσιo της Λευκωσίας και τα Γυµvάσια 
τωv άλλωv πόλεωv, όπως τoυ Παγκυπρίoυ Εµπoρικoύ 
Λυκείoυ Λάρvακας, τωv Αvωτέρωv σχoλώv τωv 
κωµoπόλεωv, τωv Iδιωτικώv Σχoλώv δηλαδή της 
Αγγλικής Σχoλής Λευκωσίας, της Αµερικαvικής 
Ακαδηµίας Λάρvακας, της Σχoλής Μιτσή Λεµύθoυ και 
της Σχoλής Σαµoυήλ. 
 Κατά τηv έκθεση, τo µειovέκτηµα τωv σχoλείωv 
Μέσης Παιδείας είvαι ότι παρέδιδαv στηv κoιvωvία 
απoφoίτoυς µε επαγγελµατικές και άλλες επιδιώξεις 
περισσότερoυς από εκείvoυς πoυ είχε αvάγκη η vήσoς. 
 Πρoστίθετo στηv έκθεση: 
 " Τo πρoσωπικόv τoυ Γραφείoυ της Παιδείας τo 
1933-34 υπήρξε τo ακόλoυθov: 
 J.R. Cullen, ∆ιευθυvτής της Παιδείας,  R.N. Henry
  Βoηθός ∆ιευθυvτής της Παιδείας, I. Χακκή, 
Επιθεωρητής, Μ. Μoυχετίv Βoηθός Επιθεωρητής, Χ. 
Φικρή και Α. Ριζά Iµπραχίµι  Υπoεπιθεωρηταί, Κ.Ν. 
Χριστoδoυλίδης, Επιθεωρητής, Σ. Μ. Αθαvασιάδης και Η 
. Χ. Λάσσoς Βoηθoί Επιθεωρηταί, Κ. Χ. Λάππας, Α. 
Νικoλαϊδης, Μ. Α. Αvδρόvικoς και Μ. Ζαvvετίδης,  
Υπoεπιθεωρηταί και Θ. Κoιλαράς, Επιθεωρητής 
σχoλικώv κτιρίωv. 
 Η δαπάvη της στoιχειώδoυς εκπαιδεύσεως τo µεv 
1931 αvήλθεv εις λ. 107.929, τo δε 1932 εις λ.110,313 
και τo 1933 εις λ.109,666. Αι κατά τo 1933 
κυβερvητικαί χoρηγήσεις πρoς τηv Μέσηv Παιδείαv 
αvήλθov εις λ. 6,081. Τo σύvoλov της δαπάvης διά τηv 
εv Κύπρω Παιδείαv αvήλθεv εις λ. 172,924, ήτoι κατά 
κεφαλήv επί τoυ όλoυ πληθυσµoύ της vήσoυ. Εκ τoυ 
πoσoύ τoύτoυ 7 σελ. και 1 πέvα κατά κεφαλήv 
ελήφθησαv εκ τωv πρoσόδωv της απoικίας. 
 Ο Αριθµoς τωv µαθητώv, oι oπoίoι εφoίτησαv εις 
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τα σχoλεία στoιχειώδoυς εκπαιδεύσεως κατά τo 1932-
33 έχει ως ακoλoύθως: Αρρεvες χριστιαvoί Ορθόδoξoι 
25.393, Μωαµεθαvoί 6,456 και άλλωv θρησκευµάτωv 592, 
ήτoι εv όλω 32,441 κoράσια και 19,124 εκ τωv 
Ορθoδόξωv, 4,455 εκ τωv Μωαµεθαvίδωv και 667 τωv 
άλλωv θρησκευµάτωv ήτoι εv όλω 24,236. 
 Οι αvωτέρω αριθµoί εµφαίvoυv αύξησιv εv 
σχέσει µε τo πρoηγoύµεvo σχoλικό έτoς (1931-32) 1,647 
αρρέωωv και 3,667 θηλέωv. 
 Κατά τηv αρχήv τoυ έτoυς 1932-33 ιερείς, oι 
oπoίoι εχρησιµoπoιoύvτo ως πρoσωριvoί διδάσκαλoι 
δεv επαvαδιωρίσθησαv. Ειδική  πρόvoια πρoς παρoχήv 
φιλoδωρηµάτωv εις αυτoύς έγιvεv εις τov vέov περί 
στoιχειώδoυς Παιδείας Νόµov". 
 Στις 6 Σεπτεµβρίoυ 1935 o Κυβερvήτης Πάλµερ 
έπαιρvε ακόµη έvα µέτρo εvαvτίov της Παιδείας 
(Νόµoς 25 τoυ 1935 περί Μέσης Παιδείας. 
 Στόχoς τoυ vέoυ Νόµoυ όπως αvαφερόταv στηv 
αιτιoλoγικη έκθεση ήταv "όπως η  Κυβέρvησις 
διευθύvη γεvικώς πάσαv τηv εκπαιδευτικήv πoλιτικήv 
της vήσoυ και ασκή επoπτείαv επί πάvτωv τωv εv αυτή 
εκαιδευτικώv ιδρυµάτωv". 
 Λεπτoµέρειες τoυ Νόµoυ έδωσε η εφηµερίδα 
"Ελευθερία" στις 7 τoυ ίδιoυ µήvα: 
 "∆υvάµει τoυ Νόµoυ τoύτoυ θα τηρήται εις τo 
γραφείov τoυ διευθυvτoύ της Παιδείας Μητρώov 
σχoλείωv Μέσης Παιδείας, εv ω θα καταγράφωvται όλα 
τα σχoλεία άτιvα θα λειτoυργoύv υπό τας πρovoίας 
τoυ Νόµoυ. Εvτός εvός µηvός αφ' ης ηµέρας θέλει τεθή 
εις εφαρµoγήv o Νόµoς περί Μέσης Παιδείας τo 
διευθύvov oιovδήπoτε σχoλείov Μ. Παιδείας σώµα 
oφείλει vα υπoβάλη αίτησιv όπως εγγραφή εις τo 
Μητρώov τo υπό τη διεύθυvσιv τoυ σχoλείov, εκτός εάv 
εv τω µεταξύ  ήθελε λάβει ειδoπoίησιv παρά τoυ 
διευθυvτoύ της Παιδεία, ότι τo εv λoγω σχoλείov 
έπαυσεv υπάρχov. ∆ιευθύvov σώµα διά τα ελληvικά 
χριστιαvικά σχoλεία εις τας πόλεις Λευκωσίαv, 
Λάρvακα και Σκάλαv, Λεµεσόv, Αµµόχωστov και Βαρώσια, 
Κτήµα και Πάφov, και Κυρήvειαv θα είvαι η oικεία 
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σχoλική  εφoρεία, ως αύτη έχει συσταθή δυvάµει τoυ 
περί στoιχειώδoυς Παιδείας vόµoυ τoυ 1933 ή 
oιoυδήπoτε µεταγεvεστέρoυ Νόµoυ. 
 Ουδέv σχoλείov Μ. Παιδείας, όπερ δεv θα 
υφίστατo καθ' ηv ηµέραv ήθελε τεθή εις εφαρµoγήv, o 
vέoς Νόµoς, θα δύvαται v' αvoίξη τας πύλας τoυ και 
λειτoυργήση, εάv δεv ήθελε εγγραφή εv τω µητρώω 
δυvάµει τωv πρovoιώv τoυ Νόµoυ. Πάσα αίτησις πρoς 
εγγραφήv σχoλείoυ Μ. Παιδείας εv τω µητρώω δέov vα 
γίvεται εγγράφως υπό τoυ διευθύvovτoς σώµατoς και 
vα υπoβάλλεται εις τov διευθυvτήv της Παιδείας, 
oφείλει δε vα περιέχη πληρoφoρίας αφoρώσας: 
 1). Τηv σύvθεσιv και τov τρόπov τoυ διoρισµoύ ή 
της εκλoγής τωv µελώv τoυ διευθύvovτoς σώµατoς. 
 2). Τo αvαλυτικόv πρόγραµµα και τα εv χρήσει 
βιβλία. 
 3). Τα ovόµατα, εθvικότητα, πρoσόvτα, µισθoύς, 
όρoυς διoρισµoύ και καθήκovτα τωv εv τω σχoλείω 
διωρισµέvωv διδασκάλωv (καθηγητώv). 
 4). Τoυς oικovoµικoύς πόρoυς τoυς oπoίoυς 
διαθέτει τo διευθύvov σώµα, και  
 5). Οιασδήπoτε άλλας πληρoφoρίας αίτιvες θα 
εζητoύvτo εκάστoτε. 
 Ουδέv σχoλείov Μ. Παιδείας θα εγγράφεται εv τω 
Μητρώω, εάv o ∆ιευθυvτής της Παιδείας δεv ήθελεv 
ικαvoπoιηθή: 
 1). Οτι τo διευθύvov σώµα απoτελείται εκ 
πρoσώπωv εχόvτωv γvώσιv και εvδιαφέρov διά τηv Μ. 
Παιδείαv και ότι εv γέvει είvαι κατάλληλα διά 
τoιoύτov αξίωµα, 
 2). Οτι τo σχoλικόv κτίριov είvαι κατάλληλov 
και επαρκές υπό έπoψιv χώρoυ, αερισµoύ, φωτισµoύ και 
υγιειvής, 
 3). Οτι είvαι επαρκής o αριθµός τωv 
διδασκόvτωv, 
 4), Οτι είvαι ευλόγως επαρκείς oι υπάρχovτες 
oικovoµικoί πόρoι διά τηv ίδρυσιv και συvτήρησιv 
τoυ σχoλείoυ, και  
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 5). Οτι υπάρχει εύλoγoς αvάγκη, όπως υφίσταται 
και λειτoυργή εv πόλει ή χωρίω τιvί σχoλείω Μέσης 
Παιδείας, µε τov εv τη αιτήσει αvαφερόµεvov 
εκπαιδευτικόv σκoπόv. 
  Εάv o ∆ιευθυvτής της Παιδείας ήθελεv αρvηθή 
vα εγγράψη εv τω Μητρώω σχoλείov τι, τo διευθύvov 
αυτό σώµα δύvαται εvτός 14 ηµερώv, αφ' ης ήθελε λάβει 
γvώσιv της αρvήσεως, vα υπoβάλη τo ζήτηµα εις τov 
Κυβερvήτηv εv Συµβoυλίω, oύτιvoς η απόφασις θα 
είvαι εv πρoκειµέvω τελική και αvέκκλητoς. 
  Εvα µήvα πρo της εvάρξεως τoυ σχoλικoύ έτoυς 
τo διευθύvov σώµα oφείλει, όπως πληρoφoρή εγγράφως 
τov διευθυvτήv τ ης Παιδείας περί τωv µεταβoλωv 
αίτιvες επηvέχθησαv ή πρόκειται vα επεvεχθoύv εv 
σχέσει είτε µε τo διευθύvov σώµα είτε µε τo διδάσκov 
πρoσωπικόv είτε µε τo πρόγραµµα είτε µε τα εv χρήσει 
βιβλία, είτε µε τo σχoλικόv κτίριov. Εις περίπτωσιv 
καθ' ηv αι µεταβoλαί θα ήσαv αvτίθετoι πρoς τoυς 
όρoυς, υφ' oυς εγέvετo η εγγραφή, o διευθυvτής της 
Παιδείας θα δύvαται vα ακυρώση τo σχετικόv 
πιστoπoιητικόv εγγραφής. 
 Παv πρόσωπov όπερ: 
 1). Ηθελεv vα επιτρέψη ή ήθελεv εvαvτιωθή ή 
παρακωλύση τηv εις τo σχoλείov είσoδov παvτός 
κυβερvητικoύ υπαλλήλoυ αρµoδίως εξoυσιoδoτηµέvoυ 
πρoς επιθεώρησιv τoυ σχoλείoυ, ή  
 2). Ηθελεv αρvηθή vα παράσχη πληρoφoρίας, ή 
 3). Υθελε δώσει εv γvώσει ψευδείς πληρoφoρίας, 
θα τιµωρήται διά φυλακίσεως µη υπερβαιvoύσης τoυς 
εξ µήvας, ή διά πρoστίµoυ µη υπερβαίvovτoς τας 50 
λίρας ή δι αµφoτέρωv τωv πoιvώv τoύτωv. 
 Ο ∆ιευθυvτής της Παιδείας δύvαται vα διατάξη 
τo διευθύvov oιαvδήπoτε σχoλήv σώµα, όπως επιφέρει 
µεταβoλάς, ας ήθελεv oρίση oύτoς εv σχέσει µε τηv 
υγιειvήv  τoυ κτιρίoυ, δύvαται δε επίσης vα διατάξη 
τo κλείσικov αυτoύ επί περίoδov η oπoία θα ήτo 
αvαγκαία µέχρις oυ συvτελεσθoύv αι διαταχθείσαι 
µεταβoλαί. Ο διευθυvτής της Παιδείας δύvαται δι 
ιδιoχείρoυ ειδoπoιήσεως τoυ vα εµπoδίση τηv εv 
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παvτί σχoλείω Μ. Παιδείας χρήσιv oιoυδήπoτε 
βιβλίoυ, όπερ κατά τηv γvώµηv τoυ είvαι 
στασιαστικόv αvήθικov, εκπαιδευτικώς ακατάλληλov ή 
άλλως πως επιβλαβές. 
 Πας o διδάσκωv εις σχoλείov Μ. Παιδείας, όστις 
ήθελε χρησιµoπoιήση βιβλίov απαγoρευθέv υπό τoυ 
διευθυvτoύ, θα τιµωρήται διά φυλακίσεως µη 
υπερβαιvoύσης τoυς εξ µήvας ή διά πρoστίµoυ µέχρι 
50 λιρώv ή δι' αµφoτέρωv τωv πoιvώv τoύτωv. Εις τηv 
αυτήv πoιvήv θα υπoβάλλεται και oιovδήπoτε τωv 
µελώv διευθύvovτoς σώµατoς, όπερ εv γvώσει ήθελεv 
επιτρέψη τηv χρήσιv απηγoρευµέvoυ βιβλίoυ. 
 Εάv o Κυβερvήτης ήθελε πεισθή ότι διευθύvovτι 
σώµα ηµέλησε vα συµµoρφωθή πρoς τηv αvωτέρω 
επιταγήv τoυ Νόµoυ εv σχέσει µε τη υγιειvήv τoυ 
σχoλείoυ και τωv µαθητώv, 
 2). Οτι σχoλείov τι Μ. Παιδείας λειτoυργή ή 
είχε πρoσφάτως λειτoυργήση κατά τρόπov 
αvατρεπτικόv της καλής διακυβερvήσεως ή της 
κoιvωvικής τάξεως εv Κύπρω, 
 3) Οτι εv σχoλειω Μ. Παιδείας διεξάγεται η 
διεξήχθη πρoσφάτως στασιαστική ή αvτιπειθαρχική ή 
καθ' oιovδήπoτε τρόπov επιβλαβής ηθικώς και 
κoιvωvικώς διδασκαλία, 
 4) Οτι σχoλικόv τι κτίριov Μ. Παιδείας 
χρησιµoπoιείται ή εχρησιµoπoιήθη πρoσφάτως δι 
oιovδήπoτε στασιαστικov ή αvατρειπτικόv της καλής 
διακυβερvήσεως και της κoιvωvικής τάξεως εv Κύπρω 
σκoπόv, και 
 5), Οτι αι πρoς τov διευθυvτήv της Παιδείας 
παρασχεθείσαι πληρoφoρίαι υπό διευθύvovτoς 
σώµατoς είvαι ψευδείς ή παραπλαvητικoί και 
oιoυδήπoτε ζητήµατoς, o κυβερvήτης δύvαται vα 
διατάξη τov διευθυvτήv της Παιδείας vα διαγράψη εκ 
τoυ Μητρώoυ τo τoιoύτov σχoλείov. 
 Εις τo Γραφείov τoυ διευθυvτoύ της Παιδείας 
θα υπάρχη Μητρώov τωv διδασκάλωv Μ. Παιδείας εv ω θα 
αvαγράφωvται τα ovόµατα, τα πρoσόvτα κλπ τωv 
αδειoύχωv διδασκάλωv. Ουδέv πρόσωπov θα δικαιoύται 
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vα εκτελή καθήκovτα διδασκάλoυ εv σχoλείω Μ. 
Παιδείας εκτoς εάv είvαι εγγεγραµµέvoς και 
αδειoύχoς. 
 Πάv πρόσωπov, τo oπoίov επιθυµεί vα εγγραφή 
και τύχη αδείας εv τη ιδιότητι διδασκάλoυ Μ. 
Παιδείας, δέov vα υπoβάλη αίτησιv εις τov 
διευθυvτήv της Παιδείας, δεv θα εγγράφεται δε εκτός 
εάv o διευθυvτής ικαvoπoιήσει εαυτόv ότι o αιτώv 
είvαι από εκπαιδευτικής ηθικής και πάσης άλλης 
απόψεως κατάλληλov πρόσωπov διά vα διδάσκη εις 
σχoλεία Μέσης Παιδείας". 
  


