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ΘΙ ΠΝΕ~·ΜΑΤΙΙΙΘΙ ΔΝΒ~DΠΘΙ ΤΗΣ ΚΥΘ~ΑΙΑΙ! 
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2. ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 1879·-1961. 

<~:Εiς tποχήν καθ' i'jv ·ro καταθλιτrηκδν έ
ρd)ος της άμαθ>είας καλύπτει τον 'Ιtvειιμαη

οιι.δν δpίζοντα τοu γuναικε:!οu κόσμα.ι τοu τ6-

111VV μας, μι& γuναϊκα τφοσφέρει τον έαuτδν 

-vης θuσίαv δι& ν& έ'Πιτύχη τήιv Πνευματικήν 

•Ανάστασιν τής Έλλην!δας Κuπρίας. 

Ή Έλέvη Χpήστοv έβεσε ώς ο*οπδv κα1 
γνώμονα εiς τήν ζωήν της τήv διaπαιδαγώ
τησιν καΙ διαφώτισιν τών <xyvώv νεαvικώι.r 

ψιχών καi τijς κοινωνίας έν yένει, τήv όποlαv 

~ι'jγει διά τοΟ λαμπροv καΙ ύπερ6χ01.1 αίι

της παραδείγματος. Έ.6άδισε μετa θυσιών 

ιw:i μόχθων τον άνάτιλαστοv δpδμον τfjι:; έ

'!II'O)(fj<; έκείvης κα! τi;:ι δντι αi Πίιλαι τού 

Ιlαρνασσοu ήvοίχθησαv διάπλατοι εiς τον yu
'11(IiKεiov κόσμο" τfiς Κύπρου:. . 

.ΚΑΛΛΙ ΟΠΗ ΚΑf>ΑΓΕΩΡΓΗ 

(Άτιο -ιήv δμιλίαν της στήν 'Ημέρα τf\ς 

ΜΗΤΕΡΑΣ καηχ την 1 J ην Mαiou 1970 
στi\ν αίθουσα τijς Παιδαy. 'Ακαδημίας}. 

Σav μιά νεαpiΊ Καλόγρια, ποο έχει γα-

Αοοχηθεl μ€ τό: Χριστιανικό: διδάγματα τής 

fΈΩΡΠΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΛΗ 
Σννταξιούχου Δασκάλοv 

'Ορθοδοξίας. ΚαΙ εχει έπηρεασθεi μέ τΟ: 
γλυ..:ά κηρύγματα τοu θεανθρώπου. Καi ά

κοίιει μέσα τηι; κάποιες μuστικές οvράνιες 

φώνές. ΚαΙ δέχεται τήν Κλήση, ποίι σταλά

ζει ατή ψι.ιχή της μι6: Ύπερο<όσμια Μελω

δία. ΚαΙ έyκο:ταλείπει ·r& έγκόσμια κα! ντυ
μένη μέ το σεμνδ fvδuμα τfΊς Μοναχής κλεί
νεται σ' ένα άπόμερο Μοναστήρι ι<αi δίνε

ται μέ δλό:κεpο τδ είναι της στήv ύπηρεσία 

τοίi Γλvκοu Ναζωραίου ... 
wΕτσι καΙ ή νεαpιΊ κόρη τfjς Χρuσlδας, · 

·προικισμέV>η μi: μιά έξαιρετιική vοημοσι.ίvη, 

σκuι>ει μέσα της κι άφοuγκpάζεται τοίις κτίι

ποuς ηϊς καpδι&ς της. Νοι,ώιθει τiι; φ.τεpοϋyες 

τijς ψυχής της νό: κτuποuν yιa ένα "Πρωτο

φαvέρωτο άνέ:t\ασμα. Δέν θέλει v6: κλειστεΊ 

στο κελλi κάποιου Μοvαστηριοϊι .. Διψδ: yιό: 

μάθηση. Ζητά νά "Παλαίψι:ι yιό: τή ζι;Jή. Θέ

"ει νό: φωτιστεί' γιΟ: νό: μπορέσει να φωτίσει. 
Μιλ& μέσα "Ιης ΙΊ ο!κι:ηrενειcre:ή παράδοση. 

Μιά θειϊκt'j φλόγα κατακαίει τή ψ~.~χή της γι& 

μιό: άνώτερη Παιδεία. ΓεννιοΟνται μέσα της 

μεγάλα δράματα. 'Αφήνει τήν Κύπρο, άφοv 

τέλειωσε το Παρθε;,vαγωyεiο Φa:νερωμέvης, 

καi φ-rάνει στήν 'Ελεύθερη .Πο:>ρίδα, δποιι 

γράφεται στο 'Αρσάκειο, ποi:ι Ο:ποτελεί τό 

μεγαλύτερο φvτώριο γι& τήν 'Ανώτερη Μόρ

φωση τών 'Ελληνίδων πού θa άlφιερωθοΟν στό 

Epyo τrjς Qlα'Ι!'Ο:ΙΟΟ)'ώγησης τ.:::ηι mεpχόμε

ΙΙων γενεών. 

Ψυχή άνήσvχη δέv dφκεί:ται μόνο μt τa 

μαθήματα τοί.ί τrροyράμματος τοΟ Άρσα

κε!οu. ΕΤναι ή έποχή τώv μεγάλων δραμά

τωv τοϋ Παλαμά καΙ τού Δραγούμη. Παρα

κολοuθεϊ κάθε τους πέταγμα προς ~Υψη Οίι

ρανοφόρα. Ρίχνε·rαι, παράλληλα, στή με~ 

λέ;η της ΚΛασσικfις Άρχαι{ηηΊ:ας. 'Εμπνέε

ται ικαl μένει έκσταηκή μΕ: τήν άνθρωτrιστική 

Παιδεία -πσV πηγάζει όnro τοος μεγ&λοuς φι

λοσόφους (Πλάτωνο:--Άριστοτέλη} καΙ τούς 

μεγάλους ΤραγικΟ.:ις (Α!σχίιλο, Σοφοκλij, Εύ

ριπίδη}. 
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θέλει νa γνωρίσει πιό 6αθιa τό σύγχρονο 

Εόρωπαϊκό Πνεύμα καί να καταπιαστεί μέ 
τa καινούργια tπιτεύyματα τής Παιδαγωγι

κής καί τής Ψυχολογίας - άφοΟ €χει τάξει 

γιa οιcοπό τής ζωής της τήν μόρφωση. καl 
tξύψωση τής 'Ελληνίδας τής Κίmρου - καί 

παρακολοvθεί άvώτερα παιδαyωγικa ατή Λω

ζάvη. 

•Ωριμη πιa κατεδαίvει στήν Κίmρο τό 

1901, καi μπαίνει στήν ύπηρεσία τής Πα
τρίδας της: Άvαλαμ6άvει τήν Διεόθuvση 
τοΟ Κατωτέρου καi 'Ανωτέρου Παρθεναγω

γείου Φανερωμέvης, καi άργ6τερα τοΟ Δι
δαοιcαλείου Θηλέων Φαvεpωμένης. Σ' αότδν 

τόν ύπεύθυνοv ρδλοv πού τής άvάθεσε iι Πο
λιτεία άφοσιώθηκε μέ δλη της τήν ψυχή, μέ 
δλο της τό εΤναι, &>στε νa παραμείνει σωστή 
Δασκάλα, νύφη τής Παιδείας, μιa δλοκληρω

μένη Πνευματική Καλόγρια. Ή ζωή της ά

φιερώvεται, στή πνευματική άvύψωση τής 

'Ελληνίδας τής Κύπρου. Παλaίει μέ πείσμα 
νa καταρρίψει τa εΤδωλα τής Προκατάληψης 

καi να φωτίσει τό €ρε6ος τής άμάθειας καί 

νά σκορπίσει τό Φώς τής Παιδείας καi τής 

'Αρετής. Na καλλιεργήσει τa ύψηλa Έθvικa 
Ίδανικa καi να σταλάξει στίς ψυχές τών 
νεανίδων τό πνεύμα καl τό νόημα τής Έθνι
κfjς καί Θρησκεvτικής Παράδοσης. 

Θέλει νά παραδώσει ατή Κοινωνία τήν 'Ελ

ληνίδα Δασκάλα, πού άποφοιτά άπό τό Δι
δασκαλείο Θηλέων Φανερωμένης, οχι μόvο 

Παιδαγωγικa καi Ψυχολογικa καταρτισμένη 
γιa τήν άvάληψη τοΟ ρόλου τfjς δασκάλας 
άλλΟι πρΟ παντός μέ ύψηλό φρδνημα, fνθεο 

ζήλο, αόταπάρvηση καί αότοθυσία γιa τό 
εόyενέστατο άλλΟι tπίμοχθο fργο της. 

Σ' αότή της τήν προσπάθεια iι άεlμνη

στη 'Ελένη Χρήστου 6ρfίκε στενές συνεργά

τιδες μ ιό: πλειάδα φωτεινών .παιδαγωγών, πού 

εΤχαν κι' αότές τάξει γιΟ: σκσπό τής ζωής 

τους τήν πνευματική καί πολιτιστική tξύψω

ση τής 'Ελληνίδας τής Κύπρου: Τήν Θεανώ 

Λιασίδη - τό γένος Παροότη, τή Χa:ριτίνη 
1:ακκάδα - τό γένος Χατζηyα6ριήλ, τήν 
Μαρία Χριστοδούλου Τσαμαντά καί άργδ

τερα τή μεγάλη καθηγήτρια τών Παιδαγω

γικών κυρία Περσεφόνη Παπαδοπούλου. 

Τό ΆΥώτερο Παρθεναγωγείο Φανερωμέ

νης καl τό Διδασκσ:λεϊο Θηλέων Φανερωμένης 

μέ τήν tμπvευσμένη Διεύθυvση τής Έλένης 

Χρήστου καί τή συνεργασία τών πιό πάνω 

Καθηγητριών εΤχε μετατραπεί σέ μεγάλο 

πνευματικό κέντρο καί πραγματικο Φuτώριο 

τfjς μαθητιώσας νεολαίας τών κορασίδων τijς 

Λευκωσίας καi δλης' τfίς Κύπρο~ πού μέ ά
ποστολικό ζfjλο ·οιc6ρπισαν στα πέρατα τίjς 
νήσου μας γιa να μεταλαμπαδεύσουν τό 

Φώς καl νa σκορπίσουν παντοΟ τa Έλληνο

Χριστιανικa 'Ιδανικό: τfίς ΦΥΛΗΣ. 

Ή Έλέvη Χρήστου δεν εΤναι μιά άπλίj 

δασκάλα, καλά καταρτισμένη παιδαγωγικό: 

καί ψυχολσyικa γιά νa διδάσκει. Εtναι μιά 

ξεχωριστή Προσωπικότητα, μιa έμπνευσμένη 

Παιδαγωγός ΠοU ξέρει να άγαπά, ΠοU ξέρει 

vά tπικοινωνεί, πού ξέρει vά καλλιεργε'ί καί 

να λιπαίνει, πού ξέρει νά ρίχνει τό σπόρο 

Ο'τήν κατάλληλη ώρα στiς ψυχές τiς άγνές 

τών κορασίδων καί σav Πνευματική Μητέρα 

νά καΘφηγεί καί να έμπνέει. Ξέρει τόν τρό

ΠΟ νά συνεννοείται μέ τic; νεάνιδες, νά κατet

νοεί καί νά λύει τά προ6λήματά τους, σΟcν 

μιά άyέραστη κι αότή νε~νιδα, καί σκορπί

ζει γύρω της Φώς. Γι q.ότό κι άyαπήθηκε 

τόσο πολύ. Μέσα της άνrιλαλοΟν τa λό

για τοiί Γ.καίτε: cΦΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΦΩΣ:.. 

·οταν άργ6τερα - (τό 1937) - άvαy

κάστηκε νά άπσχωρήσει τοΟ Πα-yι(υπρίου Δι

δασκαλείου Θηλέων καi τοiί Παρθεναyωγείαu 

Φαvερωμένης, άφοiί καταργήθηκε τό πρώτο, 

καί τό δεύτερο fγινε τμήμα τοό Παyκυπρίαu 
Γυμνασίου, iι άείμνηστη Έλένη Χρήστου διΥ 

άπομα.κρίιlιθηκε άπό τά Σχολεία καί τίς νεά

νιδες τής Κύπρου. Ή φλόγα μέισα της ι. 

ξcχ.κολουθοiίσε νa άvά6ει καί iι μυστική θεϊκή 

Φωνή νa τήν καλεί vά συνεχίσει τήν Προσφο

ρά της. ·ετσι fγινε συνιδρύτρια καί συνδι

ευθύντρια μέ τήν κα • Αθηνά 'I ωαννίδου -
(πού εΤχε κι αότή τic; ρίζες της στήν Τδισ 

γόνιμη κοιτίδα τijς Χρuσίδαc;) - τής Παy

.κιίπριας 'Ακαδημίας Θηλέων, προσφέρουσα 

τήν πείρα της καί τήν άyέραστη ψιJ)(ή της 

στίς κορασίδες τής Κύπρου. ·ολα τά άπο

λυτήρια τών άποφοίτων νεανίδων τοiί Παρ

θεναγωγείου Φανερωμένης καί τa Πτυχία τώιr 

διδασκαλισσών άποψοίτων τοΟ Παyteυπρίσu 

Διδασκαλείου Θηλέων μέχρι τοίί 1937 φέροuιr 
τήν όπσyραφήν τfις άείμvηστης 'Ελένης Χρή

στοv σάν Διευθύντριας. Κα\ τa άπολυτήρισ 

τών άποφοίτων κορασίδων τής Παyκυπρίαu 
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'Ακαδημίας Θηλέων άιτο τοu 37 μέχρι τοϋ 57 
9έροuν τήν ίιπογραφήν της σaν διευθύντριας. 

Δέν εtναι δμως μόνον δ ΊΞ~'Παιδευτικος 

Τομέας στον δποίον διακρίθηe<ε καΙ fθεσε 

-τήν σφραγίδα της σav έξέχοuσα Προσω'Πιtcό

τητα tcαl έμ'Πνευσμένη Παιδαγωγος 1'1 άεί

μνηστη Κόρη τής Χρuσίδας. 

Μέ -τήν iδια φλόγα καΙ τήν άκένωτη λά6α 

της φu)(iiς της fδρασε καΙ στΟν Κοιvωνικο 

Τομέα. Στόχος της ή άvύψωση της Πνευμα

τι«:ης καί της Πολιτιστιtcης στάθμης καί ή 

tcαλλιέρyεια τών άνθρωπιcrηκών •ι δεωδίi.'w 

~1ς φuχές τών 'Ελληνίδων τής Κίιπροu στήν 
tξηκονταετία τοu αΙώνα μας. Τ:ι'ιν 6ρίσκοιιμε 

dναμεμιγ.μένη σέ κάθε Κοινωνική Δραστηριό

τητα τών γυναικών της Λευκωσίας, δπου εt

ναι μόνι-μα έγ·κατεστημένη άιτό τοϋ 1901. 
• ΟτCΧΙΙ το 1 91 2 δρχισCΧΙΙ οΙ Ά'Πελεuθερω

τικοl Βαλκανιtcοl Πόλεμοι μέ τήν έμπνευσμέ
νη Ήyεσία τοϋ Πρωθu'Ποuργοϋ της Έλλάδας 

Έλ. Βενιζέλου καΙ τήν fνδοξη στρατιωτική 
καθοδήγηση τοu στρατηλάτη Διαδόχου Κων

ατCΧΙΙτίνου, το κύμα τοu 'Πατριωτισμοp κατά

κλυσε δλάκερη τfιν Κίιπρο καΙ τάγματα Κu

wρίων Έθελοντών κατατάσσονταν στΙς τά

ξεις τοu Έλλφι~οιϊ Στρατοu, μέ πρωτοπόρο 

τΟν άείμνηστο Χριστόδουλο Σώζο, Δήμαρχο 

της Λεμεσοϋ. Τότε οΙ μεrάλες άρχόντισσες 

της λειικωσίας μέ πρωτdyωνίστρια τήν Έ

J.ένη Χρήστου ίδρυσαν τό Σωματείον c•Eνω

crιc; 'Ελληνίδων Κυριών λεuκωσίας:. μέ δμε

cτο στόχο τήν tνίσχuση της Έθνικf\ς Προ

cτπάθειας μέ τήν tνεργό συμμετοχή τοu Σω

ματείου γιa διενέργεια Έράνοu γιa τή cΦα

νέλα τοϋ Στρατιώτη:.. 

'Αργότερα, μέ συνεργασία δλλων cΚυρι-

ών:., ΙδρUει τό Σωματείον c:Πνεuματική 'Α

δελφότης:. Έλληνίδων Κίιπροu μέ σκοπο τήv 

οάνύψωση τοϋ πολιτιστικοί) έπιπέδου τής έ

ξελισσόμενης κοινωνίας της ΠρωτεUουσας. 

Τό 1933 μιa νέα Κίνηση μέ πρωταγωνί
στριες τήν κα Πηνελόπη Πελαγία (μητέρα 

τοu Γεν. Διευθυντή τοϋ Ύπ. Έξωτερικών), 

-τήν κ α Σμαράγδα Παχαραλάμi'Π'ους, τήν κα 

Άνδρονίκη Μιχαηλίδου (Φαρμακεμπόροu), 

τήν •Ελενίτσα Χρuσαφίνη tcαl τήν κα • Αντι
γόνη Φιλώτα Ιδρύουν το Σωματείο cMANA:. 
μέ στόχο τ;;ν προσφορά δοήθειας στήν ΕΡ
ΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ μέ τήν Τδpuση παι

διt<οu καΙ νηπιοκομικοϋ σταθμοί) άιτό δύο t
τών μέχρι τής προσχολικης ήλικίας. 

Τό 1 936 έξελέyη Πρόεδρος τοιϊ Σωμα

τείου ή 'Ελένη Χρήστου, σav πτυχιοίίχοc; 

Παιδαγωγός, άξίωμα ποί'ι διατήρησε μέχρι 

τοu θανάτου της. 

Μέ ένέργειες τοιϊ Διοικητικοιϊ Συμβουλίου 

τf\c; cΜΑΝΑΣ:. παρεχωρήθη άντ1 συμ6ολικοϋ 

ποσοϋ άιτό τήν ό<κλησία Παλουριώτισσας 

μεγάλη όcτασ.η, δπου, μέ τήν άξιέπαινη καί 

άξιόλογη γιa τήv tποχή tκεiνη δωρεav τών 

35 χιλ. λιρών τοιϊ μεγάλου εύεργέτη Σπύρου 
Χριστοδούλου tcαl της συζύγου του, καΙ μέ 

-τήν κατοπινή ·δωρεά τοϋ Χριστάκη Χριστο

φίδη tcτίστοηe<ε τό cκαλλιμάρμαρο:. μέγαρο, 

δπου στεγάζεται ό Παιδικος Σταθμός. 

Τέτοια ότιήρξε ή Έκπαιδεuτική καΙ Κοι

νωνική Δράση τf\ς άείμνηατης Έλένης Χρή

στου γιa τήν δποία fχει tcάθε δικαίωμα να 

όπερηφανεύεται ή γενέτειρά της Χρuσίδα 
(.Κυθρέαc;). 

Γ. λ. ΚΟΡΕΛΛΗΣ 

• 
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