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«Ε1ς έποχήν καθ' i]v το καταθλιπτικδv f
pε6ος τής aμαθ!:ίαι; ~<αλιiπτει τbv τrvεuματ:

κδν ορίζοντα τοu γvναικείοιι κόσμοu τοΟ τ6-

ποv μας, μια γvvα"ίκα προσφέρει τον έαιιτόν 

της θvσίαν διό: νά έπιτιίχη τή'ν Πνευματικήν 

Άνό:στασιν Έλληνίδας Κuπρίαι:;. 

Ή 'Ελένη Χρήστου έθεσε ώι::; σκοπδν καΙ 

γνώμονα εΙς τήv ζωήν της τήν διαπο:ιδαγώ

yησιv καi διαφώτισηι τ&v άyv&v νεαvικC:w 

ψυχών καi κοινωνίας tv γένει, τήν δποίαν 
κcrtrwδήyει δια τοΟ λαμπροΟ κα1 ιiπερόχοu αύ

της παραδείγματος. ΈΌάδισε μετα θuσιω-ι 

καi μόχθων τον &vάπλαστοv δpόμοv τής έ

τrοχης έκεivης καΙ τ~ οvη α1 Πίιλαι τοίi 

Παρνασσού ήvοίχθησσ:ν διάπλατοι ε!ς τόν γιι

ναικε'iον κόσμον τi]ι:; Κύπροω>. 

ΚΑΜΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 

(Άπδ τήv όμιλίαν της στήv Ήμέρα της 

ΜΗΤΕΡΑΣ κατό: τiΊν 11 ην Μαίοu 1970 
στiΊv αίθοuσα τής Παιδαy. 'Ακαδημίας). 

ΣιΧν μιa νεαpiΊ Καλόγρια, πού εχει γα

Λοuχηθεϊ μΕ τί'χ Χριστιαvικa διδάγματα τϊjς 

ΓΕΩΡΠΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΛΗ 
Δασκάλου 

Καi έχει με τά 

Ύλuκά κηρύγματα τοΟ Θεανθρώπου. Κα! 6:
ιι:ούει μέσα της κάποιες μvσηκΕ:ς οίφάν·ιες 

φώvές. Κα! δέχεται τήv ποv σταλά

ζει στή ψυχή της μιό: 'Υπερκόσμια Μελω

δία. ΚαΙ έyκαταλεiπει τό: καΙ vτu

μέvη τό σεμνό ί:Ι'δuμα τής Μοναχής κλεί

νεται σ' ένα κο:i δίνε

ται μΕ: όλάκερο το εΤναι της στήv uπηρεσία 

τοΟ ΓλvκοΟ Ναζωραίου ..• 
~Ετσι κα1 η νεαρή κόρη τfις Χρuσίδας, 

προικισμέv'η μi: μιa έξαφεηκή νοημοσύνη, 

σκ\}6ει μέσα της ΚΙ aψοuγκpάζεται τοiJς ΚΤU

ΠΟUς τf\ς καpδιδ:ς της. Νοιώθει τ1ς φτεροίίyες 

τijς ψιιχής; της va κτuποϋv yιa εvα πρωτο

φανέρωτο ι::\:νέ6ασμα. Δέv θέλει vί'χ κλειστεΊ 

στο κελλ1 κάποιοιι Μοvαση1ριοΟ. Διψά yιό: 

μάθηση. Ζητά va πα.λαίψει yιό: τή ζωή. Θέ

Λει να φωτιστεί γιΟι νό: μπορέσει vά Φ=ίσει. 

Μιλδ: μέσα της η ο!κοyενεια><ή παράδοση. 

Μιa θει'ίκή φλόγα κατοκαίει τή ψυχή της γιa 

μιό: άνώτερη Παιδεία. rεvνωΟνται μέσα της 

μεγάλα δράματα. 'Αφήνει τήv Κύπρο, άφοίΊ 

τέλειωσε το ΠαρΟε,ναyωyε'i'ο 

καi φτάνει στήv Έλεύθ.ερη Πα-φίδα, όποu 

γράφεται στο 'Αρσάκειο, ποi:ι άποτελε! το 

μεyαλι)τερο φvτώριο γιό: τήv 'Ανώτερη Μόρ~ 

φωση τών 'Ελληνίδων ποu θό: &φιερωθοΟv στο 

έργο τής διαπαιδαγώγησης τ&ν έπι;pχόμε:

νωv γενεών. 

Ψυχή ανήσυχη δέν άρκε!ται μόνο μέ τa 

μα&ήματα τοΟ προγράμματος τοΟ Άρσα

κείοu. Είναι ή έ:ποχή τών μεγάλων δραμά

των τοΟ Γlαλαμδ: και τοΟ Δpαyοvμη. Παρα

κολοuθε'Ι κάθε τους πέταγμα πρός "Υψη Ού

ραvοφόρα. Ρίχνεται, ποφάλληλα, στή με. 

Μτη τής ΚΛασσικfις 'Αρχαιότητας. 'Εμπνέε

ται καi μέvει Θκστατική μ·έ τήv ό:νθρωπιστική 

Παιδεία ΠοV πηγάζει άπο τwς μεγάλοuς φι

λοσόφοvι:; (Πλάτωvα-Άριστοτέλη) καΙ τοvς 

μεγάλοuι; ΤραyικσVς (Αiσχι:ίλο, Σοφοκλfj, Εύ

ριπίδη). 



Θέλει νa γνωρίσει πιο οαθιcr το σύΎχρονο 

Εύρωπαϊκο ΠvεΟ>μα καi vc'x καταπιαστεΊ μέ 
τΟ: καινούργια brιτεύγματα τi]ς Παιδαγωyι

κijς καi τής Ψυχολογίας - άφοΟ Εχει τάξει 

yιά σκοτrο τfiς ζωi'\ι; της τήv μόρφωση καΙ 
έξUψωση τής 'Ελληνίδας τής Κύπρου - κα! 
παρακολοvθεΊ ό:νώη:ρα παιδαγωγικό: στή Λω

ζάνη. 

"Ωριμη πιό: κατεοαivει στήν Κύπρο το 

1901, καΙ μπαίνει στήν ύπηpεσία τfις Πα

τρίδας της: Άvαλαμοάνει τήv Διεύθυνση 

τοΟ Κατωτέρου καi 'Ανωτέροu Παρθεναγω

γείου Φανερωμένης, καΙ άργότερα τοΟ Δι

δασκαλείου Φαvεpωμέvης. Σ' αύτόv 

τόν ύπεόeυνοv ρόλοv ποu τής άvάθεσε ή Πο

λιτεία άφοσιr.Wηκε μι': δλη της τήν ψυχή, μέ 

δλο της το εΤναι, &στε νό: παραμείνει 

Δασκάλα, νύφη τiiς Παιδεiας, μιό: δλοκληρt.)

μένη Πνευματική Καλόγρια. Ή ζωή της ά

φιερώνεται, ση1 πvεvματική ά'~ύψωση τfiς 

'Ελληνίδας ηΊς Κύπρου. Παλb:ίει μέ πεΊσμα 

νi'.ι. καταρρίψει τι'χ ε'ίδωλα τijς Προι«:ι:τgλι1ψης 

κα1 νά φωτί,σει το Ιtρεοος τfiς &μάθειας καi 

vO: σκορπίσει το Φως τi1,ς Παιδείας κα\ τf\ς 

Άρετf\ς. ΝΟ: καλλιεργήσει τΟ: όψηλα Έθvικό: 

'Ιδανικά κα! \/{Χ σταλάξει στΙς των 

νεανίδων το πνε.Ομα Ι<αi το νόημα τής; 'Εθνι

κijς κο:ί Θρησκειιηκfjς Παράδοσης. 

Θέλει νδ: ατή Κοινωνία η1ν 'Ελ-

ληνίδα Δασκάλα, ποu άποφοιτ& άπο το Δι

δασκαλε'i'ο Θη.λέω;ν Φανεpωμένης, οχι μόνο 

Παιδαγωγικά καί Ψvχολογικά κα-ταρτισμένη 

γιό: τήν άνάληψη τόίί pόλοu τfις δασκάλας 

&λλα πρ<) παντδς μt ίιψηλΟ φρόνημα, fvθεο 

ζfιλο, αύταπάpνησιι καΙ αότοθvσία yιά τό 
εόγενέστατο άλλa έΊrίμοχθο έργο της. 

Σ' α&rή της τήν προσπάθεια ή άείμνη

στη 'Ελένη Χρήστου 6pf'!κε στενές συνεργά

τιδες μιδ: η"λειάδα φωτεινωv παιδαγωγων, 1τοu 

εΤχαν κι' αι)τές τάξει γιό: σκσπο τijς ζωi\ς 

τοιις τήv πvεuμαηκή ι<αi πολιτιστική έξύψω

ση τfiς 'Ελληνίδας τfiς Κίiπροv: Τήv Θεα•;ώ 

Λιασίδη - το Παpοιίτη, τή Χ:φιτίvη 

"Ι:ακκάδα -; το γένος Χατζηyαδριήλ, 
Μαρiα Χριστοδούλου Τσαμαντ& καi άpγό

τερα τή μεγάλη καθηγήτρια των Παιδαγω

yικων κuρ!α Περσεφόνη Παπαδοπούλου. 

Το 'Ανώτερο Παρθεvαγωγεlο Φανερωμέ

νης καΙ το ΔιδασκαλείΌ Θηλέων Φαvερωμένης 
μ€ τήν έμπvευσμένη Διεύθυνση της 'Ελένης 
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Χρήστου καi τή συνεργασία τwv πιο πάνω 

Καθηγητριων εΤχε μετατραπεί' σε μεγάλο 

πvωματι«ο κέντρο καJ πραγματικό Φυτώριο 

τijς μαθηηώσας νεολαίας των κορασίδων τfjς 

Λευκωσίας κα1 δλης τής Κύπρου» ποu μέ ά

ποστολικο ζijλο σκόρπισαν στα πέρατα τfiς 

νήσου μας γιΟ: νό: μεταλαμπαδείισοuν το 

Φwς κα1 vO: σκορπίσουν παντοίί τΟ: Έλληvο
Χριστιανικό: ΊδανικΟ: τijς ΦΥΛΗΣ. 

Ή Έλέvη Χρήστου δ€ν εΤvαι μιa άπλij 

δασκάλα, καλΟ: καταρτισμένη παιδαγωγικό: 

καi ψιιχολσyικa γιό: νό: διδάσκει. Είναι μιό: 

ξεχωριστiΊ Προσωπικότητα, μιά έμπvευσμένη 

παιδαγωγδς ποv ξέρει νά ι'ιγαπ8:, πού ξέρει 

va έπικοινωνεΊ, ποu ξέρει νό: καλλιεργεΊ κα1 

να λιπαίνει, τrοlι ξέρει νό: ρίχνει το σπόρο 

στήν κατάλληλη ωρσ: στiς ψvχi:ς τΙς άyvές 

των κορασίδων καi σό:ν Πνεuματικ·ή Μητέρα 

νά καθοδηγε! καΙ ;.ιό: έμπνέει. Ξέρει τον τρό

πο νά: σι.ινεvνοεϊται μέ τ1ς νεάνιδες, νά κατα

νοεΊ καΙ va λύει τΟ: πpο6λήματά τους, σό:ν 

μιά άγέραστη κι αύτή νεό;νιδα, καΙ σκορπί

ζει γύρω τιις Φωι;. Γι αι/το κι άγατrήθηκε 

τδσο πολύ. Μέσα της ό:ντιλαλοΟv τa λό

για τοΟ Γκαϊτε: «ΦΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΠ:ΞΡΟ 

ΦΩΣ». 

uοταv άργότερα - (το 1937) - ό:ναy

κό:στηκε va αποχtφήσει τοΟ Παyκιι·ιτρίου Δι
δασκαλε1οv Θηλέων κο:! τοΟ Παρθεvαyωγείου 

Φανερωμέvης, Ο:φοΟ καταργήθηκε το πρωτο, 

καΙ τό δεύτερο l:yιvε τμfjμα τοΟ Παyκιιπρ\οu 

Γuμvασlοιι, ή ά.είμνηστη Έλέvη Χρήστου δΕ:ν 

ό:πομακρύνθηκε άτrο τό: Σχολεία καΙ τΙς νεά

νιδες τijς Κύπρου. Ή φλόγα μέ<σα της έ. 

ξακολουθοΟσε νδ: άνά:οει καί ή μuσηκή Θε'iκι'J 

Φωνή νό: τήv καλεί νa συνεχίσει τήν Προσφο

ρά της. vΕτσι έγινε σuνιδρίιτρια καΙ σuνδι

ευθίιντρια με τήv κα 'ΑΘηνά 'I ωαννίδοv -
(πού εΤχε κι αύτή τ1ς ρίζες της στήν ίδιο: 

γόνιμη κοιτίδα τijς Χpυσίδας) ~- τijς Παy

κι.ίπριας Άκο:δ.rιμίας προσφέρουσα 

τi)v πεϊpα της καi τήv ό:γέραστη ψυχή της 

στ1ς κορα<σ·ίδες της Κύπρου. ~Ολα τΟ: άπο·· 

λuτήpια τωv αποφοίτων νεανίδων τοίί Παρ

θεvαγωγείοιJ Φανερωμένης καi 1ά Πτυχία των 

διδασκαλισσων ό:ποφοi-των το(ί Πι:χyκuπρίοu 

ΔΙδασκαλείου Θηλέων μέχρι τοΟ 1937 φέροuv 
τήν vπογραφήν τi\ς αείμνηστης 'Ελένης Χρή

στου σό:v Διεuθtιντpιας. ΚαΙ τa απολυτήρια 

των &ποφοίτων κορασίδων τfjς Παyιωτrρlου 

I; 
I 
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'Ακαδημίας Θηλέων ά:πο τοu 37 μέχρι τοΟ 57 
φέρουν τήv Uπογpαφήv της σαν διευθύντριας. 

Δέν είναι δμως μόνον ό 'Εκπαιδεuηκος 

Τομέας στον δποϊοv διακρίθηκε καl Ι:θεσε 

τήν σφραγίδα της σav έξέχουσα Προσωτrικό

τητα καi έμπvευσμένη Παιδαγωyος ή αεί

μνηστη Κόρη τfiς Χρuσίδας. 

Μέ τήv \'δια φλόγα ι<αi τήv άκέvωτη λάβα 

τής ψυχής της έδρασε καi στον Κοινωνικο 

Τομέα. Στόχος της ή άνύψωση τijς Πvευμα-

1Ί.κfjς κα1 τfις Πολιτιστικi)ς στάθμης καΙ η 

καλλιέργεια τών άvθρωπισηκωv 'I δεωδων 
στiς ψυχΕ:ς τών 'Ελληνίδων τfις Κόπρου στήν 

έξηκονταετία τοΟ αiώvα μας. TiΊv βpfσκΟ!Jμε 

άναμεμιγμένη σε κάθε Κοινωνική Δραστηριό

τητα των yυναικ&>ν τίjς Λευκωσίας, δπου εΤ

νω μόνιμα έγκατεστημένη άπο τοϋ 1901. 
'Όταν το 1912. Ciρχισαν οί Άπελεvθερω

ηκοi Βαλκαvικοι Πόλεμοι μi: τήv έμπνευσμέ

νη 'Ηγεσία τοίί ΠρωθvπουργοΟ τfjς 'Ελλάδας 

Έλ. Βενιζέλου ι<α1 τήν i:vδοξη στρατιωτική 

καθοδί1γηση το(} στρατηλάτη Διαδόχου Κων

σταντίνου, το κύ•μα τοu πατριωτισμοΟ κατά

·κλuσε όλάκερη η'ιν Κύπρο καΙ τάγματα ΚιJ

πρίων 'θ7ελοvτών κατατάσσοvταν στ1ς τά

ξε:ις τοu Έλληνικοίί Σ τρα·τοΟ, μέ πρι.ηοπόρο 

τον ό:είμνηστο Χριστόδοuλο Σ<i>ζο, Δή.μαρχο 

τfjι;; Λεμεσού. Τότε ο! μεγάλες άρχόvτισσεc; 

τijι; Λεvκ~Jσίας μΕ πρωταγωνίστρια ηΊv 'Ε

λένη Χρήστου Ιδρυσαν το ΣωματεΊο•J 

σ.ς 'Ελληνίδων Κuρι·ώv Λευκωσίας» μέ άμε

σο στόχο ηΊν ένίσχυση η'tι; 'Εθvικi'jς Προ

σπάθειας μέ τήν έvεργό συμμετοχή τοu Σω

·ματείοu γιa διενέργεια Έρά.νοu γιa τή «Φα

νέλα τσu Στρατιώτη». 

'Αργότερα, μf:: συνεργασία &.λλων «Κιφι-

• 

!91 

ών», ίδρύει το Σωματείον «Πνευματική 'Α

δελφότης; 'Ελληνίδων Κύπρου μf:: σκοπο τήv 
άνύψωση τοΟ πολιτιστικοΟ έπιπέδου τfjς ε

ξελισσόμενης κοινωνίας τfiς Πρωτείιοuσας. 

Το 1933 μια νέα Κίνηση μΕ πρωταγωνί

στριες τήν κα Πηνελόπη Πελαγία (μητέρα 

τοϋ Γεν. Διευθυντή τοu Ύπ. 'Εξωτερικών), 

τήv κα Σ μαράyδα Παχαραλάμπους, τήν κ α 

'Αvδρονίκη Μι χαηλίοδου ( Φαρμακεμπόρου), 
τήν Έλεvίτσα Χpuσαφίνη καΙ τήν κα 'Αντι

γόνη Φιλώτα ίδρίιοuv το ΣωματεΊο «ΜΑΝΑ» 

μi: στόχο τήν προσφορά 6οήθειας στήv ΕΡ

ΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ τήν 'ίδρυση παι

δικσu καΙ vηπιaκομικοΟ στοομοΟ άπο δύο έ

τ&ιv μέχρι ηϊς προσχολικής 'ήλικ(ας. 

το 1936 έξελέ.yη Πρόεδρος τοίi Σωμα-

τε!οιJ ή "Ελένη Χρήστοu4 
Παιδαγωγός, ά:ξίωμα ποu 

τοu θαvάτοu της. 

σav πτvχιοΟχος 

διατήρησε μέχρι 

Μ€ έvέργειες τοG Διοικητιι<οΟ Συμδοuλiου 

τijς «ΜΑΝΑΣ» παρεχωρήθη άντί συμ5ολικο0 

ποσοG ό:πο τήν έκκλησία Παλουριώτισσας 

μεγάλη έκταση, δποu, μέ τήν άξιέπαιvη καt 

ά:ξιόλογη γιa τήν έποχή έκεivη δωρεδ:ν τώv 

35 χιλ. λιρ&ιv τοΟ μεγάλου ει'ίερyέτη Σπύρου 
Χριστοδούλου καi τίjς συζύγου του, κα1 μe 

τήν κατοτrιvή δωρεά τοίί Χριστάκη Χριστο

φίδη κτίστηκε το «καλλιμάρμαρο» μέγαρο, 

δποι.ι σπyάζεται δ Παιδικος Σταθμός. 

Τέτοια ύπίjpξε ή 'Εκπαιδευτική κα1 Κοι

νωνική Δράση τii,ς 6:είμvηστης 'Ελένης Χρή

στου γιΟ: τήν όποία εχει κάθε δικσ:fωμα να 

δπερηφανεύε1αι η γενέτειρά της Χρvσίδα 

(Κuθρέαι;). 

r. Α. ΚΟΡΕΛΛΗΣ 




