
eίlcvθcριι 

Ε ΚΦΡΑΣτΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΧΡΟΝΙΑ 29 ΜΑΗΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2006 Αρ. ΤΕΥΧΟΥΣ 86-87 

Η οικογένεια του Κυθρεώτη Λευτέρη του Παυλή φωτογραφημένη 

στις αρχές του περασμένου αιώνα. 

L ' 





ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 1 ISSN 0259-3556 

ελεύθερη κυθρέα 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ετήσια συνδρομή: !:3.00 σεντ. Τιμή τεύχους !:2.00 σεντ 
Για το εξωτερικό: !:6.00 σεντ 
ΣΥΝΤΑΚτΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, 

ΑΝΘΗ ΠΠΣΑ- ΣΑΒΒΙΔΟΥ, ΑΝΝΑ- ΝΟΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΠΙτΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΠΡΟΣ ΠΥΛΙΑΝΟΥ 

Υπεύθυνη έκδοσης: Ανθή Πέτσα- Σαββίδου 

Υπεύθυνος διορθώσεων: Πέτρος Παπαγεώργης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: ΤΟΜΠΑΖΗ 46, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΗΛ.22764000 
Εκτύπωση: Offset: Τυπογραφεία «ΚΩΝQΣ, Λτδ, Τηλ.22491419, Τ.Κ. 20287, Λευκωσία 

Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ 

Π. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η Κυθρέα στον Κυπριακό Τύπο της Δεκαετίας του 1900 .. 

Ο Εθνοθρησκευτικός ρόλος της ορθόδοξης εκκηλσίας κατά την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα και η εθνεγερσία του 1821 . 

Α. ΠΕΤΣΑ-ΣΑΒΒ!ΔΟΥ Τιμητική Εκδήλωση για το δάσκαλο Ανδρέα Παποβαρνάβα . 

Γ. ΣΠΑΝΟΥ 

Π. ΠΥΛΙΑΝΟΥ 

Γ Λ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

ΓΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

ΚΩΝΠ. ΚΟΚΗ 

ΣΩΤ. XOYrPH 

Γ. ΚΟΚΗ 

Α.- Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γ. ΚΟΚΗ 

Η σιωπηρή εκδίκηση του Πενταδάκτυλου . 

Η λαίλαπα του εποικισμού .. 
Από την τουρκική εισβσλή:Το παραδείσιο τοπίο σε κρανίου τόπο .. 

Ο εκ Κυθρέας Χρυσόστομος Χατζηκωνστάντινοu Αθανασίου. 

Χρυσοστόμειο Μέλαθρο Ευγηρίας . 

Νιον Χωρκόν Κυθρέας .. 

Αναμνήσεις~ ποίημα .. 

Εφκαρ ·την μάσκαν · Αγκuρα ~ποίημα. 

Ο Κυθρεώτης- ποίημα ... 

Φοβάμαι ~ ποίημα . 

Αντικατοχική Εκδήλωση 16.7.2006. 

Εορταστική Εκδήλωση Σχολικής Εφορεlας Κυθρέας . 

Α. ΠΕτΣΑ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ Αυτοί που φεύγουν 

Αρετή Παπαβαρνάβα . 

Θέλμα Κανικλίδοu-Χρuσοστόμοu. 

ΠαπαΧρlστος Κ.' Ελληνας .. 

Λούλλα Νικολα"ιδου-Χρίστου. 

Κώστας Ζαμπακ!δης .. 

Ανδρέας Φιλιππίδης .. 

Νέοι Συνδρομητές . 

.. 2-6 

.. .... 7-11 

.. 12-15 

.. .... 16-18 

...... 19-20 

...... 21-24 

...... 25·45 

.. .... 46·47 

. ..... 48-49 

..... 50 

.. ... 51 

.. .... 52 

..... 53 

. .... 54-59 

. .... 60-70 

. .... 71·72 

. .... 73-76 

. .... 76-79 

. .... 80·81 

. .... 82-84 

.. ... 85-87 

..88 

Στα κείμενα εκφράζονται προσωπικές απόψεις των ατόμων που τα υπογράφουν 

και δεν εκφράζουν ούτε δεσμεύουν με κανένα τρόπο το Σωματείο. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 2 

Η ΚΥΘΡΕΑ ΣτΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ τvno ΤΗΣ ΔΕΚΑΕτΙΑΣ ΤΟΥ 1900 

Σnμαντικές πλnροφορίες νια τnν 

Κύπρο των χρόνων τnς Αγγλοκρατίας 

αντλούμε από τις κυπριακές εφnμερί

δες, που άρχισαν να εκδίδονται αμέ

σως μετά τnν καθεστωτικι'ί μεταβολι'ί 

του 1878 και οι οποίες αποτελούν μία 
από τις σnμαντικότερες πnγές μελέτnς 

τnς ιστορίας τnς εποχι'ίς. Στις σελίδες 

τους περιλαμβάνουν πλι'ίθος από πλn

ροφορίες για τn ζωι'ί των κατοίκων τnς 

Κύπρου, καθώς και πολλά ενδιαφέρο

ντα στοιχεία για τα χωριά και τις πόλεις 

του νnσιού, που ο εντοπισμός τους 

συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στn διεύ

ρυνσn των γνώσεών μας γύρω από τnν 

ιστορία τους. Ορισμένα από τα δnμοσι

εύματα αυτά, που αφορούν τnν κοινό

τnτα τnς Κυθρέας, είχαμε αναδnμοσι

εύσει, με σύντομα σχόλια, σε παλαιό

τερα κείμενα μας ιπερ. «Ελεύθερn 

Κυθρέα», αρ. 41-42<1991), σ. 136-137, 
αρ. 47-48<1993>. σ. 122. αρ. 50-
51<1994>. σ. 113-114, αρ. 75-
76<2003>, σ. 55-58, αρ. 80-81 <2004) σ. 
128-1291. Στο παρόν σnμείωμα δίνου
με στn δnμοσιότnτα ακόμn μερικά 

δnμοσιεύματα, που αφορούν διάφο-

του Κωοτι'ί ΚοκκινόΦτα 

Ο Διευθυντής του Αρρεναγωγείου Κυθρέας 

Μιχαήλ Ανδρόνικος και η γυναίκα του 

Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου της Αγίας 

Μαρίνας Κυθρέας Ευανθία Μ. Νικολαϊδου 

ρες πτυχές τπς ιστορίας τπς κοινότnτας, κατά τnν πρώτn δεκαετία του 2Οού αιώνα. 

το πρώτο από αυτά εντοπίστnκε στnν εφnμερίδα τnς Λευκωσίας «Φωνι'ί τnς Κύπρου», 

nμερομnνίας 28/10 Αυγούστου 1900. Φέρει τον τίτλο: «Εξετάσεις- Παρθεναγωγείον 

Κυθραίας» και αναφέρεται στις δnμόσιες εξετάσεις που πραγματοποιι'ίθnκαν στσ 

Παρθεναγωγείο τnς κωμόπολnς, τον Ιούλιο του 1900. Διευθύντρια του σχολείου, 
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όπως αναφέρεται, ήταν π Πολυξένπ Ποπαζοχαρία. Είναι ενδιαφέρον να παρατnρή

σουμε ότι στο Παρθεναγωγείο φοιτούσε και αριθμός αγοριών, ίσως γιατί το Αρρενα

γωγείο είχε μεγάλο αριθμό μαθnτών και αδυνατούσε να δεκτεί περισσότερους: 

«Τnν παρελθούοαν Κυριακήν εγένοντο οι εξετάσεις του υπό τnν διεύθυνσιν τnς 

δεσποσύνnς Πολυξένnς παπά Ζαχαρίου διευθυνομένου εν Κυθραία μεικτού Παρθε

ναγωγείου. Η αίθουσα του σχολείου ήτα πλήρnς ακροατών εγχωρίων τε και ξένων, 

εξ αμφοτέρων των φύλων. Μετά τnν υπό τnς διευθυνούσnς εκφώνnσιν καταλλήλου 

λόγου, ήρχισεν n εξέτασις των μαθnμάτων, εκ τnς απταίστου δ' αναγνώσεως των 
μαθnτριών και μαθnτών, τnς ερμnνείας των εν τω κειμένω λέξεων και των διαφόρων 

ερωτήσεων, αίτινες απετείνοντο εις τους εξεταζομένους, ασφαλώς μπορεί να ομο

λογήσn πας τις, ότι n διευθύντρια ειργάσθn ακαμάτως, διό και μετά το πέρας των 
εξετάσεων εδέχετο αύτn τα θερμά συγχαρnτήρια των παρεστώτων. Εις παρευρε

θείς». 

Σε μία άλλn εφnμερίδα τnς Λευκωσίας, τον «Κύπριο», nμερομnνίας 29 Μαρτίου 1903, 
και με τον τίτλο «Από τος επαρχίας. Εκ Κυθραίας, δnμοσιεύεται ανταπόκρισn από τnν 

κωμόπολn που αναφέρεται στον εορτασμό τnς εθνικής επετείου τnς 25nς Μαρτίου 

και στnν επιδnμία τnς «ψευδοδιΦθερίτιδας», που είχε προσβάλει πολλά από τα παι

διά των κατοίκων: 

«Εις τnν Κυθραίαν, τnν ωραίαν κωμόπολιν, επανnγυρίσθn, ως μανθάνομεν, n επέτει
ος τnς εθνικής παλιγγενεσίας μετά μεγάλου ενθουσιασμού. Μετά τnν δοξολογίαν, οι 

μαθήτριαι και οι μαθnταί, ακολουθούντων όλων των κατοίκων, μετά των γυναικών 

ακόμn και των παιδιών, περιriλθον τnν κωμόπολιν, καταλήξαντες εις το σχολείον, 

όπου ο διδάσκαλος απriγγειλε τον πανnγυρικόν τnς πμέρας. Το δ' εσπέρας, ο εκ των 

ιατρών τnς πόλεως μας κ. Κ. Μυριάνθnς, τυχών εκεί, ωμίλnσεν εν τπ αιθούσn του 

Αναγνωστπρίου περί τnς σημασίας τnς μεγάλnς π μέρας, εγκωμιάσας τους αθανάτους 

του εικοσιένα προγόνους. 

Δυστυχώς n ψευδοδιΦθερίτις από μπνών λυμαίνεται τnν ωραίαν μας κωμόnαλιν, 
προσβαλούσα μέχρι σήμερον πλείστους παίδας εν τοις συνοικίαις, ιδία του Αγίου 

Ανδρόνικου και τnς Αγίας Μαρίνας». 

Αρκετά ενδιαφέρουσες nλnροφορίες για τn ζωή στnν κοινότnτα διασώζει n ίδια εΦn
μερίδα, σε ανταπόκριση από τnν κωμόπολn με τίτλο «Από τnν Κυθραίαν», που δnμο

σιεύτnκε στο φύλλο nμερομπνίας 24 Ιουλίου 1904. Το σχετικό δnμοσίευμα αναφέ
ρεται στnν πανήγυρη τnς Αγίας Μαρίνας, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου, 
στnν οποία συμμετείχαν και πολλοί κάτοικοι από τα γύρω χωριά. Όπως σημειώνεται, 
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πολλές από τις κυρίες που παρευρέθnκαν έφεραν κατά τn θεία λειτουργία καπέλλα 

με λουλούδια, μιμούμενες, πιθανότατα, τις κυρίες τnς Λευκωσίας, που με τn σειρά 

τους είχαν υιοθετnσει τn οχετικn συνι'iθεια των συζύγων των Άγγλων διοικnτικών 

υπαλλι'iλων. Ο aνταποκριτής τnς εφnμερίδας αναφέρει επίσnς, ότι ομιλnτής στnν 

πανήγυρn nταν ο εκ Κυθρέας νεαρός Φοιτnτής τnς θεολογίας και μετέπειτα σnμα

ντικός μελετnτnς τnς κυπριακής εκκλnσιαστικής ιστορίας Χαρίλαος Παπαϊωάννου 

!1881-1954). Στο δnμοσίευμα σnμειώνεται ακόμn, ότι μετά τn θεία λειτουργία οι 
πανπγυριστές μετέβnκαν είτε σε παρακείμενα περιβόλια, είτε στnν περιοχή του 

κεφαλόβρυσου, χάριν διασκεδάσεως. Τέλος, σnμειώνει ότι ο δρόμος που ένωνε τnν 

Κυθρέα με τn Λευκωσία ήταν σε πολύ καλή κατάστασn, γεγονός που συνέτεινε ώστε 

αρκετοί κάτοικοι τnς πρωτεύουσας να πραγματοποιούν εκδρομές στnν κωμόπολn, 

κυρίως τις Κυριακές: 

«Ανταποκριτού μας. Κυθραία, 23 Ιουλίου: Μεγάλn κίνnσις και ζωnρότnς επεκράτει 
κατά τnν πανήγυριν τnς Αγίας Μαρίνnς. ο ναός ήτο κατάμεστος κόσμου, συρρεύσα

ντος εκ των παρακειμένων χωρίων. Αρκετοί οικογένειαι εκ Λευκωσίας και Κυθραίας 

είχον στολίσn τον ναόν και τnν πανήγυριν καθόλου, διό των τεχνnτών κήπων, τους 

οποίους έφεραν επί κεφαλής. Ωμίλnσε κατά τnν θείαν λειτουργίαν ο σπουδαστnς 

τnς θεολογίας κ. Χαρίλαος Παπαϊωάννου. Η πανήγυρις διnρκεσε μέχρι τnς 11 π.μ. 

Μετά ταύτα οι πανnγυρισταί διελύθnσαν και διnυθύνθnσαν άλλοι μεν εις τα διάφο

ρα περιβόλια, τα μαγευτικά και ευχάριστα μεν ως προς τnν θέαν, πνυκτικά δε ως 

προς τας αύρας, άλλοι δε εις το ΚεΦαλόβρυσον, χάριν διασκεδάσεως. Τnν Κυριακnν 

το πλι'iθος ήτο περισσότερον τnς προτεραίας, όχι πλέον διό τnν πανnγυριν, αλλά 

χάριν διασκεδάσεως εις κεφαλόβρυσον. Ήσαν και οι καθnγnταί του Γυμνασίου κ.κ. 

Δρακοντίδnς και Κρεν, μετά τnς οικογενείας του, οίτινες ξεναγούμενοι υπό μαθnτού 

εξέδραμον μέχρι ΚεΦαλοβρύσου. Η από Λευκωσίας εις Κυθραίαν οδός διατnρείται 

τώρα εις κατάστασιν αρίστnν, και οι εκδρομείς ανέτως διέρχονται αυτnν». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τn συμβολι'i τnς κωμόπολnς στους εθνικούς εράνους. που 

διεξnχθnκαν τότε στο νnσί για τnν ενίσχυσn του εθνικού στόλου από τον «λαϊκό 

εθναπόστολο» και ποιnτn Σπύρο Ματσούκα είναι το δnμοσίευμα του «Κυπρίου», nμε

ρομnνίας 12 Φεβρουαρίου 1905, που φέρει τον τίτλο «Ο εθναπόστολος. Η Κυθραία 
και ο κ. Ματσούκας. Θρίαμβος τnς ιδέας του Στόλου». Σύμφωνα με το σχετικό δnμο

σίευμα, οι κάτοικοι επεφύλαξαν λαμπρn υποδοχn στον ποιnτn και τέλεσαν δοξολο

γία με τnν ευκαιρία τnς εκεί επίσκεψnς του. Ακολούθως, ο Ματσούκας μίλnσε στους 

παρευρισκομένους και περιήλθε μεγάλο μέρος τnς κωμόπολnς, όπου εγίνετο δεκτός 

με θερμές εκδnλώσεις. Κατά τn διάρκεια τnς παραμονής του στnν Κυθρέα, συγκε-
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ντρώθπκαν συνολικά 52 λίρες, που ανεμένετο νσ αυξπθούν, αΦού ο έρανος θα 

συνεχιζόταν και τις αμέσως επόμενες πμέρες: 

«Τnν παρελθούσαν Κυριακήν, ο κ. Σπύρος Ματσούκας συνοδευόμενος από μέλn τnς 

επιτροπής τπς αμύνπς επεσκέΦθn τnν Κυθραίαν. Οι κάτοικοι έκαμαν εις τον εθναπό

στολον μεγάλπν υποδοχήν. Τον ανέμεναν nμίσεισν ώραν μακράν του χωρίου, όπου 

τον προσεφώνπσαν εμμέτρως π διδασκάλισσα και ο διδάσκαλος. Δοξολογία επί τπ 

ευκαιρία εψάλn εις τπν εκκλπσίαν, και ο ποιπτής οπό τπς Ωραίας Πύλπς ωμίλπσε 

προς το πλήθος περί του σκοπού του. Αι πρώτοι εγγραφαί υπέρ του εθνικού στόλου 

έγιναν παρά τπν Ωραίαν Πύλπν. 

Τα επεισόδιο εκ του ενθουσιασμού του πλήθους υπέρ του Εθνικού Στόλου είναι πολ

λά. οι κάτοικοι εθυμίαζον, κατά το έθιμον, τον ποιπτήν, διερχόμενον μετά τπς συνο

δείας του από τας οικίας των. Γυναίκες πλείστοι ενεγράφπσαν υπέρ του στόλου. 

Προς τον ποιπτήν εδόθπσαν ως δώρα πέντε ολομετάξινοι πετσέται, τας οποίας θα 

καταθέσπ υπέρ του εθνικού στόλου. Ένα ποτήρι υάλινον επί του οποίου ιiτο ζωγρα

φπμένπ π Αγία Σοφία ετέθπ εις λαχείον. όπερ απέφερε 1 1/2 λίραν υπέρ του στό
λου, του ποτπριού επονελθόντος διό τπς τύχnς εις τον ιδιοκτήτπν του. Εις των κατοί

κων του χωριού, Αρμένιος, Στεφανιάν ονόματι. αυθορμήτως προσιiλθε και έδωκε 4 
σελίνια υπέρ του στόλου, λέγων ότι το θεωρεί καθιiκον του. 

Ο κ. Ματσούκας ωμίλπσε προς το πλήθος και κάτω από μίαν ωραίαν πλάτανον εις το 

κέντρον τπς κωμοπόλεως. Από τας φυσικός καλλονάς του μέρους μάς λέγει ότι είναι 

καταμαγευμένος, και τα δάκρυα που είδε τα θεωρεί αλπθινούς αδάμαντας διό το 

θπσαυροφυλάκιον τπς πατρίδος. ο ενθουσιασμός του ήτα μέγας, όταν έβλεπεν εις 

όλα τα σπίτια τας εικόνας των βασιλέων μας και των πρώων. ο κ. ι. Θεμιστός εξένισε 

τnν μεσπμβρίαν τον ποιπτήν και τπν συνοδείαν του. Η αμύθπτος φιλοξενία των 

κατοίκων υπό τnν στέγπν του κ. Θεμιστού έφθασεν εις το κατακόρυφον. Από τπν 

συμπεριφοράν των μαθπτών και των μαθπτριών ο κ. Ματσούκας έμεινε κατενθου

σιασμένος και μετά δυσκολίας απεχωρίσθπ των μικρών του Φίλων. Εννοείται ότι τnν 

Κυριακήν ο ποιnτι'ις μόλις επρόφθασε να επισκεΦθι'ι δύο ενορίας τπς Κυθραίας, τπν 

Αγίαν Μαρίναν και τον Άγιον Ανδρόνικον. 52 λίραι αγγλικοί εισεπράχθnσαν από τα 
δύο ταύτα τμι'ιματα, και υπάρχουν ελπίδες, ότι το ποσόν θα τριπλασισσθι'ι, διότι ανε

τέθπ εις τους ιερείς και τους επιτρόπους όλων των συνοικιών να εξακολουθι'ισουν 

τας εγγραφάς, του κ. Ι. Θεμιστού αναλαβόντος τπν είσπραξιν. Εν τέλει ο ποιπτιiς απε

χαιρέτπσε δακρύων τους ευγενείς κατοίκους, ων n συγκίνnσις ι'ιτο βαθυτάτπ. Όταν n 
άμαξα ανεχώρει, αι ζπτωκραυγαί υπέρ τπς ενώσεως αντήχουν εις τα πέριξ όρn». 
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Σε μία άλλn εφημερίδα τnς Λευκωσίας, τnν «Πατρίδα», nμερομnνίας 16/29 Ιουλίου 
1909, και με τίτλο «Εκ Κυθρέας» δnμοσιεύτnκε σύντομn είδnσn για τις εξετάσεις που 
nραγματοποιιiθnκαν τότε στο δημοτικό σχολείο τnς ενορίας του Αγίου Ανδρόνικου. 

το οποίο διεύθυνε ο Γ.Ν. Κυριακίδης. Όπως σημειώνεται, τις εξετάσεις παρακολού· 

θnσαν πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες τnς κωμόπολης: 

«Tn παρελθούσn Κυριακιi εγένοντο αι εξετάσεις του δημοτικού σχολείου Αγίου 

Ανδρόνικου, όπερ διευθύνει ο Φιλοπονώτατος διδάσκαλος κ. Γ.Ν. Κυριακίδης. Κατ' 

αυτός παρέστησαν πλείστοι κάτοικοι του χωρίου και πολλοί ξένοι. Μετά τnν λογο

δοσίαν οι μαθnταί εξnτάσθnσαν εις διάφορα μαθιiματα εις ά απιiντnσαν λίαν ευστό· 

χως, και απιiγγειλαν ωραιότατα ποιιiματα και διαλόγους, τινός των οποίων είχε ποι· 

ιiσει αυτός ο διδάσκαλος. Το απόγευμα δε, επίσnς επιτυχώς, διεξιiχθnσαν αι εις τnν 

γυμναστικιiν εξετάσεις, αίτινες προκάλεσαν τας ζωnρός επευφημίας των χωρικών 

διό τα λαμπρό αποτελέσματα. άτινα επέφερεν n άοκνος εργασία του διδασκάλου 
των~~. 

Ένα χρόνο αργότερα, n ίδια εφημερίδα, στο Φύλλο nμερομnνίας 22/4 Αυγούστου 
1910, και κάτω από τον τίτλο «Αι προφορικοί εξετάσεις του Παρθεναγωγείου Κυθρέ· 
ας» δημοσιεύει και πάλιν ανταπόκριση από τnν κοινότητα. όπου γίνεται παρουσίασn, 

με ιδιαίτερα θερμά σχόλια, του έργου που επιτέλεσε n διευθύντριά του. απόφοιτη 
του Αρσάκειου των Αθnνών, Ευανθία Νικολαlδου: 

«Ανώτερα πάσnς προσδοκίας και παντός επαίνου υπιiρξαν τα αποτελέσματα του 

Παρθεναγωγείου τnς Κυθρέας, του τοσούτον δεξιώς διευθυνομένου υπό τnς αρι

στούχου Αρσακειάδος Ευανθίας Μ. Νικολα1δου. Μετά τον λαμπρότατον πανnγυρικόν 

τnς διευθυντρίας, όστις ιiτο δαψιλιiς έπαινος προς το αθάνατον ελλnνικόν πνεύμα, 

το λουσθέν και πτερωθέν εις τα καλλίρροα τnς παιδείας νάματα, παριiλασαν διαδο· 

χικώς n μία μετά τnν άλλnν αι αγνοί και φίλεργοι μέλισσαι, παρουσιάζουσαι άφθο· 
νον και nλουσίαν τnν πνευματικιiν αυτών συγκομιδιiν. Δεν προτίθεμαι διό των γρα

φομένων μου τούτων να εκπλιiξω διά χειροκροτημάτων, ουδέ να εκθέσω προς εκτί· 

μnσιν τnν ικανότητα τnς διευθυντρίας, διότι πάσα επιτετnδευμενn κομψότnς και πας 

έπαινος παρέλκει, όπου τα πράγματα καταφώρως βοώσιν, αλλά να δείξω, οποία προ· 

σοχιi δέον να εφιστάται περί τnν εκλογιiν του διδασκάλου, του Φύλακος τούτου του 

εσωτάτου φρουρίου του εθνικού βίου και των εθνικών παραδόσεων και ότι εκ των 

διαυγών ναμάτων καθαράς εθνικιiς παιδεύσεως θα αναδυθιi n nθικιi τnς κοινωνίας 
ανάπλασις, υπέρ nς πάνυ nροφρόνως κατέβαλε τον εαυτtiς χάλικα n εν λόγω διευ· 
θύντρια». 




