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Ταυτότητα

Η μετάβαση από μητριαρχικές σε πα-
τριαρχικές κοινωνίες χαλιναγώγησε τη
γυναίκα με τρόπο που μέχρι και τον 19o
αιώνα το βιολογικό της φύλο καθόριζε –
και περιόριζε– τον κοινωνικό της ρόλο. Η
σχεδόν μηδαμινήδυνατότητα πρόσβασής
της στην εκπαίδευση δικαιολογεί και την
απουσία ενός μαζικού κινήματος ενάντια
στην κοινωνική καταπίεση και ανισότητα
την οποία βίωνε ως φύλο. Απότοκο της
αύξησης του αριθμού μορφωμένων γυ-
ναικών ήταν η διεκδίκηση ενός ευρύτερου
ρόλου στην κοινωνία, ο οποίος υπερέ-
βαινε τα στενά όρια της οικίας τους.
Γυναίκες όπως η Περσεφόνη Παπαδο -
πούλου τηςοποίας την αγαστή διαδρομή
ιχνηλατεί η Ξένια Παπαδημητρίουστο ση-
μερινό «Χρονικό», αποτελούν παράδειγ-
μα προς μίμηση, σε μια εποχή που ο φε-
μινισμός είναι ακόμη απαραίτητος, καθώς
δεν έχει εκπληρώσει ακόμη τον σκοπό
του – την αξιοκρατική αντιμετώπιση των
δύο φύλων.

Βαλάντω Κωνσταντίνου

ΧΡΟΝΙΚΟ

Η Ξένια Παπαδημητρίου αποφοίτησε από το Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
ακολούθως συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο
Πανεπιστήμιο του Nottingham (UK) στις Πολιτικές Επιστήμες
και στη Σύγχρονη Ιστορία και τώρα είναι υποψήφια διδά-
κτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, στο Τμήμα
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Τα ερευνητικά
της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κυπριακή ιστορία
κατά την περίοδο της Αγγλο κρατίας και συγκε-
κριμένα στη Γυναικεία Εκπαίδευση.
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Βιογραφικo σημειωμα συγγραφEα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Φωτογραφία της Π. Παπαδοπούλου σε νεαρή ηλικία.

Πηγή:Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.

Φωτογραφία της Π. Παπαδοπούλου σε νεαρή ηλικία.
Πηγή: Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.

Περιεχόμενα



1 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στοναείμνηστοΑριστείδη Κουδουνάρη,
ο οποίος μου έδωσε προφορικά όσο πιο πολλές πληροφορίες γνώριζε για
την Περσεφόνη Παπαδοπούλου.

2 Για περισσότερες πληροφορίες για την Περσεφόνη Παπαδοπούλου
έγραψα το ακόλουθο άρθρο το οποίο εκδόθηκε στο περιοδικό Η Δέλτος.
Ξένια Παπαδημητρίου, «Η Περσεφόνη Παπαδοπούλου και η πρωτοπόρος

της δράση», σ. 107-124, Η Δέλτος, Σελίδες για το προσφυγικό ζήτημα,
Τεύχ. 1, Λευκωσία 2017.

3 Η Καλλιρόη Παρρέν και η Σαπφώ Λεοντιάς ασκούσαν το δι-
δασκαλικό επάγγελμα στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα πρωτο-

στάτησαν τον 19ο αιώνα στην ανάπτυξη του φεμινιστικού
κινήματος. Η Λεοντιάς υποστήριξε με θέρμη το αίτημα

των γυναικών για ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση. Η Παρρένήταν υπέρμαχος
του γυναικείου κινήματος, υψώνοντας τη σημαία των γυναικείων διεκδική-
σεων στην Ελλάδα. Βλ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση εκπαί-
δευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Θεσσαλονίκη 1983, σ. 307-
319. 

4 Γιώτα Παρασκευά-Χατζηκώστα, «Περσεφόνη Α. Παπαδοπούλου,
Βιογραφικά, Η λογοτεχνική και φεμινιστική δράση της», Επιστημονική
Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τόμ. Δ΄, Λευκωσία
1999, σ. 250.

5 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 8 Οκτωβρίου 1904.
6 Ελευθερία, Λευκωσία 24 Μαρτίου 1949.

στην πνευματική ανάπτυξη των γυναικών της Κύπρου του
19ουαιώνασυνέβαλαν ευεργετικά αρκετέςγυναίκες, κυρίως
μέσα από το επάγγελμα της παιδαγωγού.1 Εργάστηκαν με

σθένος για την εκπαίδευση και τη μόρφωση νεαρών κοριτσιών
και προσπάθησαν να εξυψώσουν τη θέση τηςγυναίκαςστην κοι-
νωνία σπάζοντας τα στερεότυπα πως ο ρόλος της περιοριζόταν
αυστηρά εντός της οικίαςσε αυτόντης μητέρας και της οικοκυράς.
Ανάμεσα στις πιο σημαντικές γυναικείες μορφές, οι οποίες συνέ-
βαλαν μέσα από τις προσωπικές τους προσπάθειες στη μορφωτική
ανύψωση της Κύπριας γυναίκας, είναι η Περσεφόνη Παπαδο -
πούλου, η Ελένη Χρήστου, η Πολυξένη Λοϊζιάς, η Ελένη Χατζηπέ -
τρου και η Παρασκευή Ιωάννου. Η παρούσα δημοσίευση2 θα
εστιάσει στηνΠερσεφόνη Παπαδοπούλου, η οποίασυνιστά μία
από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Κύπρου, της οποίας
οι ιδέες, η δράση και το έργο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και
στην Ελλάδα, θεωρούνται πρωτοποριακά μέχρι και σήμερα.
Ουσιαστικά ξεκίνησε μια καινούργια εποχή, με ριζοσπαστικές
ιδέες που έχουν απήχηση μέχρι σήμερα, 150 χρόνια μετά. Η Π.
Παπαδοπούλου, όμοια με την Καλλιρόη Παρρέν και τη Σαπφώ
Λεοντιάδα,3 χάραξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της γυ-
ναίκας από τον σκοταδισμό της αμάθειας που επέβαλλε η κοινωνία
της εποχής. Πέραν του εκπαιδευτικού της έργου, υπήρξε κριτικός
λογοτεχνίας, φιλόσοφος, ποιήτρια, μεταφράστρια, φιλάνθρωπος,

κοινωνική εργάτρια και φεμινίστρια.
Η Περσεφόνη Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1888 ή 1889 στην

περιοχή Κτήμα της επαρχίας Πάφου. Φοίτησε στις πρώτες τάξεις
του δημοτικού στο σχολείο της γενέτειράς της, ενώ την Στ΄ τάξη
την ολοκλήρωσε στο Βαρώσι, μετά τη μετάθεση τουκυβερνητικού
υπαλλήλου πατέρα της. Ακολούθως, φοίτησε για δύο χρόνια
(1900-1902) στο ανώτερο τμήμα του Παρθεναγωγείου
Φανερωμένης και στην επόμενη διετία (1902-1904) στο
Διδασκαλείο της Φανερωμένης. Την τελευταία τάξη (Γ΄) του
Διδασκαλείου την ολοκλήρωσε στο Αρσάκειο Αθηνών.4Το 1904,
ο πατέρας της ενημέρωσε περήφανοςκαι «λίαν κατενθουσιασμέ-
νος» τη σύνταξη της εφημερίδας Φωνή της Κύπρου, «ότι η εκ του
Παρθεναγωγείου Λευκωσίας, αποφοιτήσασα θυγάτηρ του
Περσεφόνη Παπαδοπούλου πήγε στην Αθήνα και κατατάγηκε
στην ανώτερη τάξη του Αρσακείου, αποσπάσασα τους επαίνους
των εξεταστών».5Το 1905, επιστρέφει στην Κύπρο «Αρσακειάδα»
πια, με πτυχίο δασκάλας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο
σχολείο, στο κατώτατο και στο ανώτατο τμήμα, αλλά και στα
Διδασκαλείατης Φανερωμένης και της Αθήνας, υπερείχε στις εξε-
τάσεις σε σχέση με τις συμμαθήτριές της. Η Ελένη Χρήστου, η οποία
υπήρξε δασκάλα και αργότερα συνάδελφος της Παπαδοπούλου,
αναφέρει ότι είχε έξοχα φυσικά χαρίσματα και ότι η επιμέλεια και
η ευφυΐα της ως μαθήτρια, εξέπληττε τους καθηγητές της.6

ΠΟΛΙΤΗΣ

περσεφoνη παπαδοποYλου

Οι μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Λεμεσού το 1899 με τις καθηγήτριές τους στη μεσαία σειρά. Στο κέντρο η Πολυξένη
Λοϊζιάς, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και αγωνίστρια. Πηγή: διαδίκτυο.
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Η οικογένεια της Π. Παπαδοπούλου καταγόταν από την επαρχία
Πάφου. Συγκεκριμένα, ο πατέρας της, Αριστόδημος Παπαδό -
πουλος, καταγόταν από το χωριό Κέδαρες. Εργαζόταν ως γραφέας
δημοσίων προσόδωνστη βρετανική διοίκηση. Το 1896 μετατέθηκε
στο διοικητήριο της επαρχίας Αμμοχώστου ως Α΄ γραμματέας
προσόδων, γι’ αυτό εγκατέλειψαν οικογενειακώς τη γενέτειρά
του και εγκαταστάθηκαν στο Βαρώσι, μέχρι τον πρόωρο θάνατό
του, εν ώρα υπηρεσίας, το 1905.7 Μητέρα της ήταν η Μαρία ή
Μαρή Αλεξάνδρου και κατόπιν Αλεξανδρίδου. Καταγόταν από
το χωριό Λυσόςκαι προερχόταν από το γένος Φιλίππου, με γονείς
τον Φίλιππο Αλεξάνδρου και την Αθηνά. Η Μαρήείχε έναναδελ-

φό, τον Ιωάννη Φ. Αλεξανδρίδη, που ζούσε από το 1895 στην
Αμμόχωστο, ασκώντας το επάγγελμα του δασκάλου αρχικά και
του δικηγόρου έπειτα, ο οποίος τη στήριξε οικονομικά μετά την
τραγική απώλειά του συζύγου της. Οι γονείς της Παπαδοπούλου
απέκτησαν ακόμη μία θυγατέρα την Αθηνά, η οποία σπούδασε
επίσης δασκάλα και ακολουθούσε το παράδειγμα της αδελφής
της.8Ουσιαστικά, η Παπαδοπούλου μεγάλωσε σε μια μορφωμένη
οικογένεια, για τα δεδομένα της εποχής,9 στην οποία όπως ανα-
φέρει η ίδια, «η απαιδευσία βασιλεύει στον λαό»,10 μέσω της
οποίαςτης δόθηκαν τα απαραίτηταπνευματικά εφόδια για τη με-
τέπειτα εξελικτική της πορεία. 
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Η Σαπφώ Λεοντιάς, γνωστή και ως «διδασκάλισσα του
Έθνους» ήταν Ελληνίδα λόγια και παιδαγωγός. Πηγή:
διαδίκτυο.

Πορτρέτο της Καλλιρόης Παρρέν. Η Καλλιρόη υπήρξε
η πιο δυνατή φωνή έκφρασης των διεκδικήσεων των
γυναικών για συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα της
χώρας, μέσω του περιοδικού που εξέδιδε Εφημερίςτων
Κυριών. Πηγή: διαδίκτυο.

ΧΡΟΝΙΚΟ

7 Ο Αριστόδημος Παπαδόπουλος βρήκε φρικτό θάνατο ενώ μετέβαινε
στην Καρπασία με την ταχυδρομική άμαξα, για να ελέγξει τους εκεί φοροει-
σπράκτορες. Στη θέση Κατήφορο της Γιαλούσας, η άμαξα ανατράπηκε. Ο
οδηγός της άμαξας κατέβηκε για να κρατήσει το αφηνιασμένο ζώο φωνάζοντας
παράλληλα στον Αριστόδημο να παραμείνει στη θέση του, ο οποίος όμως
φοβήθηκε και πήδηξε από την άμαξα. Στην κίνησή του αυτή, μπλέχτηκε το
ένδυμά του, παρασύρθηκε από την άμαξα και κτύπησε βαριά στο κεφάλι.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τόσο της Καρπασίας όσο και της
Αμμοχώστου, εξέπνευσε. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 2 Σεπτεμβρίου 1905,
Κύπρος, Λευκωσία 20 Αυγούστου 1905.

8 Για τις πληροφορίες που σχετίζονται με το γενεαλογικό δέντρο της
Περσεφόνης Παπαδοπούλου βλ. Αριστείδης Κουδουνάρης, «Περσεφόνη
Παπαδοπούλου (1888-1948)», Επιστημονική Επετηρίςτης Κυπριακής Εταιρείας
Ιστορικών Σπουδών, τόμ. ΙΒ΄, Λευκωσία 2016, σ. 425-428, και τα βιβλία του
ιδίου Η συμβολή του Αρσάκειου εις την παιδείαντης Κύπρου, Λευκωσία 2014,
σ. 31 και Αριστείδης Κουδουνάρης, Βιογραφικό Λεξικό Κυπρίων 1800-1920,
Λευκωσία 2005,σ. 325. Βλ. επίσης τα έργα της Γιώτας Παρασκευά-Χατζηκώστα,
Περσεφόνη Παπαδοπούλου, Ψηφίδες ζωής, Λευκωσία 2006, σ. 14, και
«Περσεφόνη Α. Παπαδοπούλου…», ό.π., σ. 249-294.

9 Αυτή την περίοδο, περί τα τέλη του 19ου αιώνα, η πλειοψηφία των κα-
τοίκων της Κύπρου ήταν αγράμματη. Όταν το 1878 η Αγγλία κατέλαβε την
Κύπρο υπήρχαν πολύ λίγα σχολεία και αυτά ήταν δημοτικά στις πόλεις και
τις κυριότερες κωμοπόλεις. Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης υπήρχαν ελάχιστα

και αυτά δεν ήταν πλήρη γυμνάσια. Η ελληνική δημοτική και μέση εκπαίδευση
ήταν ανεπτυγμένη σε περιορισμένο βαθμό και ο βασικός λόγος είναι ότι η
πνευματική ανάπτυξη της Κύπρου ανεκόπηπολλές φορές εξαιτίας της εναλ-
λαγής των διαφόρων κατακτητών. Ο αριθμός των αγοριών που φοιτούσαν
στο σχολείο ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των κοριτσιών. Αυτό συ-
νέβαινε κυρίως γιατί κυριαρχούσε η αντίληψη ότι ο ρόλος της γυναίκας ήταν
αυτός της μητέρας και περιοριζόταν σε αποκλειστικά οικιακά καθήκοντα και
οποιαδήποτε απόκλιση την απομάκρυνε από τον βασικό της προορισμό.
Έτσι επηρεαζόταν δυσμενώς η εκπαίδευση των κοριτσιών. Βλ. γενικά Μιχαήλ
Βολονάκης, Η εκπαίδευσις εν Κύπρω από της αγγλικής κατοχής 1878-1912,
Αθήνα 1913, Κλεόβουλος Μυριανθόπουλος, Η παιδεία εν Κύπρω επί
Αγγλοκρατίας 1878-1946, Λεμεσός 1946, Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, Η εκ-
παιδευτική πολιτική της εν Κύπρω Αγγλικής Κυβερνήσεως (1878-1952),
Λευκωσία 1952, του ιδίου, «Η ελληνική εκπαίδευσιςεις την Κύπρον», Μελέται,
Διαλέξεις, Λόγοι και Άρθρα, Εκπαιδευτικαί κατευθύνσεις και μακροί αγώνες
Προστασίας και Διατηρήσεως της Ελληνικής Παιδείας εν Κύπρω, τόμ. Β΄,
Λευκωσία 1974, σ. 159-178, Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, Κώδιξσχολείων
Λευκωσίας, Λευκωσία 1991, Παναγιώτης Περσιάνης, Ιστορία της εκπαί-
δευσης των κοριτσιών στην Κύπρο, Λευκωσία 1998.

10 Περσεφόνη Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτικόν Υπόμνημα. Η εν
Ελλάδι μεταρρυθμιστική κίνησιςκαι τα κυριώτεραπροβλήματα του
Κυπριακού σχολείου, Λευκωσία 1930, σ. 19. 5
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11 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 27 Αυγούστου/9
Σεπτεμβρίου 1905.

12 Κώστας Κύρρης, Ιστορία της Μέσης Εκπαιδεύσεως Αμμοχώστου 1191-
1955, Λευκωσία 1967, σ. 143.

13 Στο ίδιο, σ. 144-145.

Βιογραφικά στοιχεία
Η επιστροφή της Παπαδοπούλου στην Κύπρο, ως πτυχιούχου

δασκάλας, συνέπεσε χρονικά με τον θάνατο του πατέρα της, ο
οποίος είχε μεγάλο οικονομικό και ηθικό αντίκτυπο στην οικο-
γένεια. Η εφημερίδα Φωνή της Κύπρουσε σχετικό άρθρο για τον
θάνατο του Αριστόδημου Παπαδοπούλου εισηγήθηκε την πα-
ροχή χρηματικής βοήθειας στην οικογένεια.11 Ως εκ τούτου, η
Παπαδοπούλου για να συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένειά
της, αναγκάστηκενα αρχίσει αμέσως να εργάζεται. Διορίζεται στη
θέση της υποδιευθύντριας στο Παρθεναγωγείο της επαρχίας
Αμμοχώστου, στην οποία και παραμένει μέχρι το 1919. Ο Κ.
Κύρρης γράφει σχετικά:

Το ΑνώτερονΠαρθεναγωγείονΑμμοχώστου, από των πρώτων
του χρόνων ελάμπρυνεν η παρουσία και η δράσις εν αυτώ, δύο
εξόχων διδασκαλισσών του γένους, δημιουργησασών έργον με-
ταρρυθμιστικόν και εποικοδομητικόν εν τη εκπαιδεύσει της
Αμμοχώστου και της Κύπρου εν γένει, της Περσεφόνης Α.
Παπαδοπούλου και της Ελένης Γ. Χ’ Πέτρου.12

Μαζί με την Ελένη Χατζηπέτρου, το 1906, συμμετέχουν ενεργά
στην ίδρυση του πρώτου γυναικείου Φιλόπτωχου Συλλόγου

Ελληνίδων Κυριών Αμμοχώστου, με την ονομασία «Ομάδα

Ενώσεως Ελληνίδων Ο.Ε.Ε.», με βασικό σκοπό τη διοργάνωση
μουσικοφιλολογικώνεσπερίδων, τη διεξαγωγή εράνων για άπο-
ρα παιδιά, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και τη διενέργεια άλλων
κοινωφελών κοινωνικών πράξεων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αμμόχωστο, η Π.
Παπαδοπούλου άρχισε να ξεδιπλώνει το συγγραφικό της ταλέντο,
γράφοντας ποιήματα, διηγήματα, στοχασμούς και δοκίμια στη
δημοτική γλώσσα. Τα κείμενά της φανερώνουν ένα ευφυές και
βαθυστόχαστο άτομο. Εκφραστικό της μέσο υπήρξε ο Τύπος της
εποχής. Μέσα από τα δημοσιεύματα και τις πνευματικές της πρω-
τοβουλίες, άρχισε να επιδρά και να επηρεάζει γυναίκες σε όλη
την Κύπρο. Ως αποτέλεσμα της συγγραφικής της πένας ήταν η
διαμόρφωση λογοτεχνικής, πνευματικής και κοινωνικής συνεί-
δησης στις Κύπριες γυναίκες, αλλά και «των εν γένει κυπριακών
γενεών της εποχής της, μιας εποχής πληθούσης από σφριγηλάς
εν Κύπρω αναζητήσεις και προετοιμασίας».13

Τα γραφόμενα της Παπαδοπούλου σχολιάζονταν κυρίως θε-
τικά. Δεν έλειπαν ωστόσο και οι αρνητικές κριτικές, προερχόμενες
κυρίως από όσους αδυνατούσαν να κατανοήσουν και να απο-
δεχθούν τις φιλοπρόοδες ιδέεςτης. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι
ο Πόλυς Μοδινός ο οποίος, με σχετικό άρθρο στην εφημερίδα

ΠΟΛΙΤΗΣ

περσεφoνη παπαδοποYλου

Η Π. Παπαδοπούλου απεικονίζεται στη δεύτερη σειρά (σημειώνεται με κόκκινο κύκλο) μαζί με καθηγητές και μαθήτριες
του Παρθεναγωγείου Αμμοχώστου. Πηγή: Αγνή Μιχαηλίδη, Το Παλιό Βαρώσι.
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Αλήθεια, κρίνει πολύ αυστηρά το ποίημά της «Ο Χειμώνας».
Αναφέρει ενδεικτικά ότι υπερβαίνει το μέτρο της φαντασίας, χα-
ρακτηρίζοντάς το «παντελή αποτυχία». Συνεχίζοντας τον σχολια-
σμό του, κατηγορεί την ποιήτρια ότι πιστεύει στη μετεμψύχωση,
δείχνοντάς το μάλιστα με πολύ άσχημο τρόπο. Στο τέλος, τα κα-
ταληκτικά του σχόλια είναι πολύ υποτιμητικά, αφού γράφει χα-
ρακτηριστικά ότι:

η ΔίδαΠερσεφόνη Παπαδοπούλου νομίζει πως όσο πιο στριφνά
και να γράφει θα τη θαυμάσουν περισσότερο. Τι άδικο έχει.
Τελειώνοντας τις κρίσεις μου ζητώντας συγγνώμη από τους ανα-
γνώστες που τόσο τους εκούρασα, αν και συγγνώμη θα έπρεπε η
ίδια Δίδα να ζητήση που τους κούρασε δύο φορές.14

η διδασκάλισσα περσεφόνη παπαδοπούλου
Το πιο σημαντικό εκφραστικό της μέσο ήταν η έκδοση και η

κυκλοφορία της δικής της δεκαπενθήμερης «Εφημερίδας των
Κυριών», με το όνομα Οι Εστιάδες, η οποία τυπώθηκε στην
Αμμόχωστο σε 36 φύλλα (από τις 15/28 Νοεμβρίου 1913 έως τις
1/14 Μαΐου 1915) με υπεύθυνη έκδοσης την ίδια την Περσεφόνη
Α. Παπαδοπούλου.15 Ήταν η πρώτη και μοναδική κυκλοφορία
μιας τέτοιας εφημερίδας την περίοδο αυτή στην Κύπρο και μια
από τις ελάχιστες σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Οι Εστιάδες
αποτέλεσαν «σταθμόν εις τα γυναικεία χρονικά της νήσου ολο-
κλήρου διά τε την προσωπικήν ακτινοβολίαν της εκδότιδος δι-
ευθυντρίας διά των Εστιάδων και διά την έκφρασιν της εντοπίας

πνευματικότητοςην επραγματοποίει».16Η εφημερίδα Νέον Έθνος
χαιρετίζει την κυκλοφορία της και τονίζει τον πόθο των Κυπρίων
«να δουν τον μεμορφωμένονγυναικείονκόσμοντης Νήσου χει-
ραγωγούντα τας ομοφύλους του εις πνευματικήν ανάπτυξιν και
δράσιν ανάλογον της λοιπής προόδου…».17

Στις Εστιάδες συγκεντρώνονταν κείμενα που καλύπταν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων: λογοτεχνία, φιλοσοφία, λαογραφία, παι-
δαγωγικά, ελλαδική και διεθνή πολιτική επικαιρότητα, μεταφρά-
σεις λογοτεχνικών κειμένων κ.ά.Η λογοτεχνική ύλη περιλαμβάνει
αναδημοσιεύσεις (ποιήματα του Δ. Βικέλα, Γ. Δροσίνη, Κ. Παλαμά
κ.ά.), καθώς και συνεργασίες γυναικών τόσο από την Κύπρο όσο
και από τον ευρύτερο χώρο του ελληνισμού. Ποιήματα δημοσι-
εύουν και οι Ελένη Κομνηνού, Ελένη Λαμάρη, Πολυξένη Λοϊζιάς,
Μαρίκα Πίπιζα, Ελένη Σβορώνουκ.ά. Επιπρόσθετα, εννέα γυναίκες
υπογράφουν διηγήματα κοινωνικού κυρίως περιεχομένου, τα
οποία αναφέρονται σε καθημερινά προβλήματα της ζωής, και
παράλληλα θίγουν τηνυποβάθμιση της γυναίκας και τον ταξικό
διαχωρισμό. Επίσης, συχνά είναι τα κείμενα-αφιερώματα στον
Δ. Σολωμό και τον Α. Κάλβο, των οποίων το έργο η
Παπαδοπούλου θαύμαζε πάρα πολύ.18 Πολύ εύστοχα η Γ.
Παρασκευά-Χατζηκώστα19 γράφει ότιη εφημερίδα Εστιάδες «γί-
νεται ένα κανάλι, το οποίο διοχετεύει ελληνική και ευρωπαϊκή
διανόηση, στο πενιχρό τότε πνευματικό κλίμα της Κύπρου. Το
παράτολμο αυτό άνοιγμα της νεαρής τότεΠ.Παπαδοπούλου κα-
ταδεικνύει μια μεγάλη προσωπικότητα, ένα μοναδικό πνεύμα
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Φύλλο από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστιάδες. Πηγή: κυπριακός Τύπος.

ΧΡΟΝΙΚΟ

14 «Κριτικά Σημειώματα», Αλήθεια, Λεμεσός 17 Μαρτίου 1917.
15 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Κυπριακά Λογοτεχνικά Περιοδικά στα χρόνια

της Αγγλοκρατίας, Λευκωσία 2001, σ. 26.
16 Κύρρης, ό.π., σ. 144.

17 Νέον Έθνος, Λάρνακα 9/22 Νοεμβρίου 1913.
18 Παπαλεοντίου, ό.π., σ. 26-27.
19 Παρασκευά-Χατζηκώστα, Περσεφόνη Παπαδοπούλου…,

ό.π., σ. 46. 7
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20 Εστιάδες, Λευκωσία 15/28 Νοεμβρίου 1913.
21 «Η Εφημερίς των Κυριών εν Κύπρω “Εστιάδες”», Κυπριακός
Φύλαξ, Λευκωσία, 22 Νοεμβρίου 1913.

22 Θεωρήθηκε προκλητικό και πολύ φεμινιστικό το μότο της
εφημερίδας το οποίο βρισκόταν πάντα στο πρώτο φύλλο

της εφημερίδας δίπλα από την εικόνα μιας γυναίκας. Το

μότο της εφημερίδας Εστιάδεςέγραφε: «Γυνή ευπαίδευτοςκαι γυνή βάναυσος
είναι διά την οικίαν η μεν ευλογία, η δε κατάρα ίσης σπουδαιότητος.
Μορφώσατε και ανυψώσατε την γυναίκα και θα ίδητεμετά θαυμασμού ολό-
κληρον αναγέννησιν ανθρωπότητος». Βλ. Εστιάδες, Αμμόχωστος 30
Δεκεμβρίου 1913/12 Ιανουαρίου 1914.

διανόησης και σκέψης, το οποίο αποτέλεσε και θα έπρεπε να
αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση». 

Οι Εστιάδες τάσσονταν καθαρά υπέρ της γυναικείας χειραφέ-
τησης και προήγαγαν θέματα όπως η ισότητα των δύο φύλων,
η ανάγκη μόρφωσης των γυναικών, η δυνατότηταεργασίας εκτός
σπιτιού καθώς και το δικαίωμα ψήφου. Η προοδευτική θεματο-
λογία, με τον έκδηλο φεμινιστικό χαρακτήρα των Εστιάδων,ήταν
επόμενο, ήδη από το πρώτο κιόλας φύλλο, να προκαλέσει τις
αντιδράσεις εκείνων που θεωρούσαν πως η θέση της γυναίκας
ήταν κατώτερη από αυτή των ανδρών αλλά και όσων εναντιώ-
νονταν στην ύπαρξη οποιουδήποτε άλλουρόλου για τις γυναίκες
πέραν αυτού της μητρότητας. Εστίαέκφρασης των αντιδράσεων
υπήρξε κυρίως η εφημερίδα Κυπριακός Φύλαξ, η οποία αποδο-
κίμαζε τον σκοπό έκδοσης των Εστιάδων,όπως αυτός αναφέρεται
στο εκδοτικό τους σημείωμα:

Αι Εστιάδες θέλουσι βαδίσει ευέλπιδες προς των σκοπών των:
Να επισκοπήσωσι την διά των αιώνων εξέλιξιν του γυναικείου ζη-
τήματος, τας βάσεις και τας αρχάς, αφ’ ων ωρμήθησαν οι κατά
καιρούς νομολόγοιπρος παγίωσιντων ανελεύθερων θεσμών, αφ’

ων εξηρτήθηεπικινδύνως η κοινωνική της γυναικός αποκατάστασις,
τας εσφαλμένας ή μη θεωρίας, εφ’ ων εστηρίχθη η αγωγή της και
να καταστήσηαυτήν μέτοχονκαι κοινωνόντου αθανάτου Ελληνικού
πνεύματος.20

Με υποτιμητικό και απαξιωτικό ύφος, η εφημερίδα της πρω-
τεύουσας αναφέρεται στις επαναστατικές αρχές των Εστιάδων,
τις οποίες θεωρεί πως πρεσβεύουν οι γεροντοκόρες της Μεγάλης
Βρετανίας που καταστρέφουν καταστήματα, πυρπολούν τις οικίες
των υπουργών, διαπράττοντας πολλές ασχημίες και εξευτελί-
ζοντας τη γυναικεία φύση. Επιπλέον, θεωρεί ότι η μόρφωση των
γυναικών πρέπει να αποσκοπεί μόνο στη διαμόρφωση έντιμων
οικοδεσποίνωνκαι φιλόστοργων μητέρων.21Επιπρόσθετα, σχο-
λιάζεται καυστικά η ονομασία της εφημερίδαςΕστιάδεςμε αφορμή
το μότο22που συνοδεύει τηνεικόνα μίας γυναίκας στον πρόλογο
της εφημερίδας. Οι πολέμιοί της χαρακτήρισαν τη γυναίκα «γε-
ροντοκόρη» που παριστάνει την ιδεώδη γυναίκα-πρότυπο για
τις Εστιάδες. Συγκεκριμένα γράφονται τα εξής:

Αντί «Εστιάδες» ας μετονομασθή η πρώτη εφημερίς των Κυριών
εν Κύπρω«Μητέρες», και αντί της απογοητευμένης γεροντοκόρης ας

ΠΟΛΙΤΗΣ

περσεφoνη παπαδοποYλου

Ποίημα της Περσεφόνης Παπαδοπούλου με τίτλο
«Σύντομα».Πηγή: κυπριακός Τύπος.

Το δημοσίευμα του θανάτου του Αριστόδημου
Παπαδόπουλου, στην εφημερίδα Φωνή της Κύπρου
(Λευκωσία 2 Σεπτεμβρίου 1905). Ο Παπαδόπουλος βρή-
κε φρικτό θάνατο ενώ μετέβαινε στην Καρπασία για να
ελέγξει τους εκεί φοροεισπράκτορες. Στη θέση
Κατήφορο της Γιαλούσας, η άμαξα ανατράπηκε. Παρά
τις προσπάθειες των γιατρών, τόσο της Καρπασίας όσο
και της Αμμοχώστου, εξέπνευσε.  Πηγή: κυπριακός Τύπος.

8
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

           



 

εικονισθήγυνή (εύρωστος και ανθηρά, ως είνεόλαιαι μητέρες) φέρουσα
έν βρέφος θηλάζον, δύο νήπια επί των γονάτων και τοσαύτα άλλα
παιδία παίζοντα. […] Τοιούτων γυναικών έχει ανάγκην ο Ελληνισμός
ίνα ανακτήση την μεγάλην προγονικήν κληρονομίαν του…23

η εκπαιδευτική και κοινωνική δράση

της περσεφόνης παπαδοπούλου
Εκτός από τιςΕστιάδες, η Παπαδοπούλου, αφού εργάστηκε για

15 σχεδόν χρόνια στο Παρθεναγωγείο Αμμοχώστου παραιτήθηκε
και το 1919 διορίστηκε διευθύντρια στο Ευρυβιάδειο Παρθε -
ναγωγείο Λάρνακας. Τη θέση αυτή κατείχε για 20 συναπτά έτη η
Παρασκευή Ιωάννου, την οποία όμως η Σχολική Επιτροπή «υπο-
βίβασε» στη θέση της υποδιευθύντριας, κάτι που δεν αποδέχθη-
κε,24καθώς έλαβε διορισμό διευθύντριας Παρθεναγωγείου στην
Αθήνα.25 Ο διορισμός της Παπαδοπούλου προκάλεσε την αντί-
δραση των κατοίκων τηςπόλης.26Παρ’ όλα αυτά, ηδυσαρέσκεια
και η αντίδραση των κατοίκων δεν αποτέλεσε ανασταλτικό πα-
ράγοντα για την Πηνελόπη, γι’ αυτό και παρέμεινε στη θέσημέχρι
το 1921, όταν η νέα Σχολική Επιτροπή, ανακαλώντας, στην ουσία,
την απόφαση της προηγούμενης Επιτροπής, επαναδιόρισε στη
θέση την τέως διευθύντρια Παρασκευή Ιωάννου.27 Μετά από
αυτή την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, η Π. Παπαδοπούλου
όπως ακριβώς και η Π. Ιωάννου δύο χρόνια προηγουμένως υπο-
βιβάστηκε στη θέση της υποδιευθύντριας. Απέρριψε την πρόταση
και συνέχισε την πνευματική της αναζήτηση, μεταβαίνοντας για
σπουδές στη Γαλλία. Πολύ πιθανόν αυτή η διαμάχη να στενοχώ-
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Το άρθρο της στην εφημερίδα Ελευθερία(Λευκωσία 13/26 Μαΐου 1917) με τίτλο «Η Πνευματική Ανάπτυξιςτης Γυναικός»,
στο οποίο τονίζει την ανάγκη ανάδειξης της γυναίκας. Πηγή: κυπριακός Τύπος.

Ποίημα της Π. Παπαδοπούλου με τίτλο
«Νύχτα». Πηγή: κυπριακός Τύπος.

ΧΡΟΝΙΚΟ

23Για περισσότερες πληροφορίες βλ. «Μητέρες ουχί Εστιάδες», Κυπριακός
Φύλαξ, Λευκωσία, 6 Δεκεμβρίου 1913.

24 Νέον Έθνος, Λάρνακα 29 Ιουνίου/12 Ιουλίου 1919.
25 Νέον Έθνος, Λάρνακα 5/18 Οκτωβρίου 1919.
26Για περισσότερα βλ. Κουδουνάρης, «Περσεφόνη Παπαδοπούλου(1888-

1948)…», ό.π., σ. 426Νέον Έθνος,Λάρνακα 20Ιουλίου/2 Αυγούστου 1919. 
27 Ένωσις, Λάρνακα 19/2 Ιουλίου 1921. 9
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28 Αγνή Μιχαηλίδη, Λάρνακα, η παλιά Σκάλα, Λευκωσία 1974, σ. 103-
104.

29 Για την ίδρυση του «Σωματείου Φιλόπτωχος Αδελφότης των
Ελληνίδων Λάρνακος» βλ. Ένωσις, Λάρνακα 14/27 Νοεμβρίου

1919 και 21 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου 1919, Ελευθερία,
Λευκωσία 23 Νοεμβρίου/6 Δεκεμβρίου 1919, «Μουσι -

κοφιλολογική Εσπερίς», Νέον Έθνος, Λάρνακα 24

Ιανουαρίου 1920, Παρασκευά-Χατζηκώστα, Περσεφόνη Παπαδο πούλου,
ό.π., σ. 53.

30 Ένωσις, Λάρνακα 3/16 Απριλίου 1920.
31Παρασκευά-Χατζηκώστα, «Περσεφόνη Α. Παπαδοπούλου...», ό.π.,σ.

257-258.
32Κουδουνάρης, «Περσεφόνη Παπαδοπούλου (1888-1948)…», ό.π., σ.

426. 

ρησε τις δύο «Αρσακειάδες», όμως αποτέλεσε την αφορμή της
απόφασης της Παπαδοπούλου για περαιτέρω σπουδές. 

Στο μικρό χρονικό διάστημα παραμονής και εργασίας της ως
διευθύντρια στο ανώτερο τμήμα του Ευρυβιάδειου Παρθενα -
γωγείου Λάρνακας, άφησε το στίγμα της στην κοινωνική ζωή της
πόλης.28Η Π. Παπαδοπούλου ανάλαβε έντονη δράση για τη σύ-
σταση του σωματείου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος των
Ελληνίδων Λάρνακας, του οποίου ο σκοπός ήταν η παροχή προ-
στασίας και βοήθειας σε άπορα παιδιά και φτωχές οικογένειες,
καθώς και η αναβάθμιση της πνευματικής ζωής της πόλης μέσα
από διαλέξεις και συναυλίες. Τον Δεκέμβριο του 1920, ιδρύεται
το σωματείο, με 200 μέλη και με βασικές συνεργάτιδες τις Ελ.
Ζαννέτου, Ε. Αντωνιάδου, Αγ. Σούντια, κ.ά. Διοργανώθηκαν
μουσικοφιλολογικές εσπερίδες υπέρ του σωματείου αλλά και
διαλέξεις, στις οποίες η Παπαδοπούλου προώθησε θέματα που
αφορούσαν την ψυχολογία του παιδιού, την προβολή του ρόλου
της γυναίκας διά μέσου των αιώνων καθώς και την κοινωνική
της επίδραση κ.ά.29 Η εφημερίδα Ένωσις γράφει ότι, 

η ελλόγιμος Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου μας είναι αξία
των θερμοτέρων συγχαρητηρίων καθότι την κοινωφελή δράσιν
δεν περιορίζει εις τους τέσσαρας τοίχους της αιθούσης των παρα-
δόσεων του Σχολείου αλλά επεκτείνει ταύτην και εις ακτίνα ευρυ-

τέραν εν τη κοινωνία.30

Όταν αποχώρησε από τη Λάρνακα, τον Σεπτέμβριο του 1921,
συνοδευόταν από πλήθος πολιτών και μαθητριών της επαρχίας,
εκτιμητών του έργου της. Προτού μεταβεί στη Γαλλία, παρακάθισε
σεπροεισαγωγικές εξετάσεις στη γαλλική και τη λατινική γλώσσα
και έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Σπούδασε στο
Παρίσι για τρία χρόνια και, μέσα στο μικρόαυτόχρονικό διάστημα,
κατάφερε να απορροφήσει και να αποκτήσει γνώση από διάφο-
ρους κλάδους της επιστήμης, αποκτώντας τα ακόλουθα πτυχία/δι-
πλώματα: το 1923 με βαθμό άριστα απέκτησε το πτυχίο
Παιδαγωγικών Πανεπιστημίου Παρισίων, το 1924 και πάλι με
βαθμό άριστα έγινε κάτοχος του πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Παρισίων, το 1923 πήρε το δίπλωμα
Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών Πανεπιστημίου
Παρισίων και το 1924 κατέκτησε το δίπλωμα Δημοσιογραφίας
από τη Διεθνή Σχολή Ανώτερων Κοινωνικών Σπουδών του
Παρισιού.31 Πολύ εύστοχα ο Κουδουνάρης γράφει ότι «ήτο η
πλέον κατηρτισμένη Κυπρία της εποχής της και πολύ φοβάμαι
ότι και σήμερα ακόμη η Περσεφόνη αναφορικά με τα διπλώματα
θα υπερέχει».32 Ο κυπριακός Τύπος αναφέρεται με θαυμασμό
στις ακαδημαϊκές της επιτυχίες. Η εφημερίδα της πρωτεύουσας
Φωνή της Κύπρου έγραψε:

ΠΟΛΙΤΗΣ

περσεφoνη παπαδοποYλου

Η ανακοίνωση-πρόσκληση στη Φωνή της Κύπρου (12 Απριλίου 1925), με την οποία καλούνταν κυρίες και δεσποινίδες
σε συγκέντρωση με στόχο να ανταλλάξουν ιδέες/σκέψεις για την ίδρυση Παγκύπριου Σωματείου Κυριών, του οποίου
ο σκοπός θα είναι πνευματικός και πολιτιστικός. Πηγή: Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.
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Ημετ’ εξαιρετικής διακρίσεως συμπληρώσασατας επιστημονικάς
της σπουδάς ευφυεστάτη συμπατριώτις μας Περσεφόνη
Παπαδοπούλου έτυχε και του τίτλου διδάκτορος της φιλοσοφίας
εγκριθέντοςπαμψηφεί υπό της του Πανεπιστημίου Συγκλήτου του
συγγράμματός της… […] Ο Πρύτανις αναγγέλλων αυτή την απο-
νομήν του τιμητικωτάτου τίτλου, προς το οποίον αποβλέπουν και
εν αυτή τη Γαλλία μόνον όσοι προαλείφονται διά καθηγεσίαν
Πανεπιστημίου, και συγχαίρων αυτήν είπε μεταξύ άλλων ότι πρέπη
να είναιυπερήφανος διότι είναι η μόνη Ελληνίςκαι η πρώτη εκ των
ξένων, η οποία εξέρχεται του Πανεπιστημίου φέρουσα τόσους και
τόσον ζηλευτούς επιστημονικούς τίτλους.33

Ακολούθως, η Π.Παπαδοπούλου επιλέγηκεαπό τους Γάλλους
καθηγητές της για να μεταβεί στη Γερμανία, σε εκπαιδευτική απο-
στολή, με αποστολή την παρακολούθηση της προόδου της πα-
θολογικής ψυχολογίας και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο
Πανεπιστήμιο. Η επιλογή της βέβαια βασίστηκε στηνπρωτοφανή
επιτυχία που σημείωσε στις εξετάσεις αλλά και την απόκτησητεσ-
σάρων πανεπιστημιακών διπλωμάτων, σε βραχύ χρονικό διά-
στημα. Πρόσθετα, έτυχε τιμητικής πρόσκλησης και πήγε στη
Δρέσδη για να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για
προώθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.34 Πολύ σημαντική
και τιμητική,μέχρι και σήμερα, είναι η προσφοράδύο ακαδημαϊ-
κών θέσεων, τις οποίες όμως απέρριψε. Επίσης, της προσφέρθηκαν
οι θέσεις της διευθύντριας στο Αρσάκειο Αθηνών, σταΑρσάκεια
ΔιδασκαλείαΚέρκυρας και Λάρισας, καθώς και ακαδημαϊκή θέση
διδασκαλίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τις
οποίες και πάλι δεν αποδέχτηκε, αφού επιθυμούσενα επιστρέψει
στην αγαπημένη της πατρίδα.35 Στις 16 Ιουλίου 1930, ο Φίλιος
Ζαννέτος έστειλε επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο, εξυμνώντας
την Περσεφόνη Παπαδοπούλου για το κατόρθωμά της να της
προταθεί η θέση της διευθύντριας του Αρσάκειου.36

Η επιστροφή της Παπαδοπούλου στην Κύπρο δεν της επεφύ-
λασσεοποιαδήποτε προσφορά θέσηςανάλογηςτων προσόντων
της. Αρχικά, άτομα που εκτιμούσαν το έργο της πρότειναν στο
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο να διοριστεί ως επόπτρια των Δημοτικών
Παρθεναγωγείων στην Κύπρο και να αποτελέσει μέλος του επο-

H πρωτοπoροσ εκπαιδευτικH και κοινωνικH τησ   δρAση στο πλαIσιο του πρωτο-φεμινιστικοY κινHματοσ στην κYπρο

Η εφημερίδα Εστιάδες. Πηγή: κυπριακός Τύπος.
Γραμματόσημο προς τιμή της Π. Παπαδοπούλου. Πηγή:
Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.

Το εξώφυλλο του βιβλίου που εξέδωσε η Π.
Παπαδοπούλου το 1938 με τίτλο Η φιλοσοφία του
Bergson, στο οποίο περιλήφθηκαν οι φιλοσοφι-
κές μελέτες που έγραφε σε κυπριακά και ελλα-
δικά έντυπα. Πηγή: διαδίκτυο.

ΧΡΟΝΙΚΟ

33 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 24 Μαΐου 1924, Πατρίς, Λευκωσία 31
Μαΐου 1923, Ελευθερία, Λευκωσία 14 Ιουλίου 1923.

34 Ελευθερία, Λευκωσία 22 Σεπτεμβρίου 1923.
35 Παρασκευά-Χατζηκώστα, Περσεφόνη Παπαδοπούλου…, ό.π., σ. 66.
36Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Επιστολή Φίλιου Ζαννέτου προς

τον Αρχιεπίσκοπου, ΚΘ 279, Αρχείον Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ 1916-
1933, Βιβλίον ΚΘ (β) 185-354. Παραλείπει ο Φ. Ζαννέτος να αναφέρει σε
ποιο Αρσάκειο την κάλεσαν για τη θέση της διευθύντριας. 11
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Η Π. Παπαδοπούλου κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γαλλία. Πηγή: διαδίκτυο.12
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πτικού σώματος του Γραφείου Παιδείας. Όλα τα μέλη του
Συμβουλίου αποδέχτηκαν την πρόταση αυτή, εκτός από τον εκ-
πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, Φιλόθεο Ιερείδη, ο οποίος τάχθηκε
εναντίον. Η εφημερίδα Ελευθερία εξέφρασε την αντίθεσή της στην
απόρριψη αυτή, θεωρώντας πιθανό διορισμό της Π.
Παπαδοπούλου ως την καταλληλότερη ευκαιρία, για την απαρχή
της γυναικείας χειραφέτησης: 

διά πολλούς λόγους η επιθεώρησιςτων Παρθεναγωγείων πρέπει
να ανατεθή εις γυναίκα, διότι η Κυβέρνησις δεν ηδύνατο να εύρη
καταλληλοτέραν ευκαιρίαν από την παρούσαν καθ’ ην δύναται να
χρησιμοποιήση τα επιστημονικά φώτα και την μεγάλην πείραν της
δ/δοςΠερσεφόνης Παπαδοπούλου ως Επόπτιδος, θεωρήσαςτούτο
ως χειραφέτησιν της γυναικός.37

Αφού δεν διορίστηκε επόπτρια, της προσφέρθηκε η θέση της
διευθύντριας στο εξατάξιο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Λεμεσού,
την οποία και απέρριψε. Τελικά το 1924, διορίστηκε καθηγήτρια
της Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικών38 στο Παρθεναγωγείο και
Διδασκαλείο Φανερωμένης, το οποίο αποτελεί τον τελευταίο της
σταθμό στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κύπρου. Δίδασκε 27 ώρες
την εβδομάδα και πληρωνόταν 150 λίρες τον χρόνο. Στο σχολείο
παρέμεινε μέχρι το 1935 οπότε και εγκατέλειψε για πάντα την
Κύπρο, για να μεταβεί στην Πάτρα, αφού της προσφέρθηκε η
θέση της διευθύντριας στο Αρσάκειο Πατρών.39

Την περίοδο αυτή, η Π. Παπαδοπούλου άφησε ανεξίτηλη τη
σφραγίδα της στον χώρο τηςεκπαίδευσηςκαι τηςκοινωνίας, μέσα
απότη δράση και το έργο της. Έδωσε διαλέξεις με κύρια θεματο-
λογία ζητήματα παιδαγωγικά και φιλοσοφικά ή σχετικά με την
ψυχολογία, στη Λευκωσία αλλά και στις άλλες πόλεις της Κύπρου.

Στις διαλέξεις της συγκέντρωνε πλήθος κόσμου αμφοτέρων των
φύλων και καταχειροκροτείτοπάντα για τη σαφήνεια και την ευ-
γλωττία της. Οι διαλέξεις της ανακοινώνονταν στον τοπικό Τύπο40

και σχολιάζονταν θετικά.
Ο Γ. Ασπρέας, με αφορμή διάλεξη που έδωσε η Π.

Παπαδοπούλου στην αίθουσα του αναγνωστηρίου «Αγάπη του
Λαού», με θέμα «Περί συγκινήσεως», γράφει άρθρο στη Φωνή
της Κύπρου σχολιάζοντας τα όσα είπε η ομιλήτρια:

Αδρά φυσιογνωμία η δις Παπαδοπούλου. Οφθαλμοί μαύροι
διαυγείς και ζωηροί, χρώμα βαθύτερον του ώριμου σίτου, φωνή
ηχηρά συμπαθούς μετάλλου... Το ακροατήριοντην παρηκολούθησε
μετά προσοχής, την εχειροκρότησεν ειλικρινώς και την συνεχάρη
εκθύμως. Αληθώς δε είχε πολύ ενδιαφέρον η διάλεξις της ευπαι-
δεύτου δεσποινίδος…41

Εξαιρετικά σημαντικό ήταν τοέργο της Π. Παπαδοπούλου στη
συγγραφή του Εκπαιδευτικού Υπομνήματος, το οποίο υπέβαλε
προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής των
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων το 1926 με τίτλο «Η εν Ελλάδι με-
ταρρυθμιστική κίνησις και τα κυριότερα προβλήματα του
Κυπριακού σχολείου». Η σημαντικότητά του φαίνεται και από το
γεγονός ότι το 1930 εκδόθηκε σε ξεχωριστό τόμο. Στο εν λόγω
υπόμνημα η Π. Παπαδοπούλου κατάφερε να συλλάβει και να
κατανοήσει τα προβλήματα που υπήρχαν στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα της Κύπρου και να εισηγηθεί λύσεις, μέσα από την παράλ-
ληλη σύγκριση με τα ισχύοντα στην Ελλάδα. Στο υπόμνημα κα-
τονομάζει ως αδικαιολόγητο το γεγονός ότι στην Κύπρο δημι-
ουργήθηκε μια τάξη μέτριων σε ικανότητες δασκάλων, ζητά τη
βελτίωση των νηπιαγωγείων και όχι την κατάργησή τους και προ-

H πρωτοπoροσ εκπαιδευτικH και κοινωνικH τησ   δρAση στο πλαIσιο του πρωτο-φεμινιστικοY κινHματοσ στην κYπρο

Η Π. Παπαδοπούλου μαζί με τις μαθήτριές της.Πηγή: Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.

ΧΡΟΝΙΚΟ

37 Ελευθερία, Λευκωσία 22 Σεπτεμβρίου 1923.
38Η εφημερίδα της Λεμεσού Αλήθειαγράφει στις 25 Ιουλίου 1924 ότι «διε-

γράφησαν εκ του Μητρώου του τακτικού προσωπικού η δεσποινίς Περσεφόνη
Παπαδοπούλου και η κυρία Ελένη Αυτονόμου ως διορισθείσαι εις
Εκπαιδευτήρια Μέσης Παιδείας».

39 Παρασκευά-Χατζηκώστα, Περσεφόνη Παπαδοπούλου…, ό.π., σ. 70.

40Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 20 Μαΐου 1925, Σάλπιγξ, Λεμεσός
1 Μαΐου 1925.

41 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 31 Ιανουαρίου 1925. Και το Νέον
Έθνος, Λάρνακα 31 Ιανουαρίου 1925, σχολιάζει σε παρόμοιο τό-
νο. 13
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42Περσεφόνη Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτικόν Υπόμνημα. Η εν Ελλάδι με-
ταρρυθμιστική κίνησις και τα κυριώτερα προβλήματα του Κυπριακού σχο-

λείου, Λευκωσία 1930, σ. 9, 17, 21, 25, 31, 36, 46, 51, 55, 66, 73, 83,
86, 105 Κύρρης, ό.π., σ. 149.

43 Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 101.
44Πρωινή, Λευκωσία 23 Δεκεμβρίου 1934 και 3 Απριλίου
1935.

45 «Κινδυνεύει η γυναικεία εκπαίδευσις», Νέος Κυπριακός Φύλακας,
Λευκωσία 20 Μαρτίου 1935.

46 «Προς καθαράς γραμμάς και σταθεράς γραμμάς», Νέος Κυπριακός
Φύλακας, Λευκωσία 26 Μαρτίου 1935.

47 «Το λεγόμενον Ανώτερον», Νέος Κυπριακός Φύλακας, Λευκωσία 22
Μαρτίου 1935.

τείνει αυτά να διοικούνται από διπλωματούχες νηπιαγωγούς.
Εισηγείται την επιβολή της υποχρεωτικής φοίτησης στη δημοτική
εκπαίδευση, αφού οι μαθητές αποσύρονταν κατά τη διάρκεια
της φοίτησής τους, τάσσεται υπέρ της χωριστής φοίτησης και των
οκτατάξιων δημοτικών σχολείων και εισηγείται την εφαρμογή
νέων μεθόδων και προγραμμάτων στα δημοτικά. Προτείνει επίσης
τη λειτουργία σχολείου εργασίας, παιδικού κινηματογράφου,
«παιδικών εξοχών» και την ίδρυση των νυχτερινών σχολών σε
όλη την Κύπρο, με σκοπό την καταπολέμηση του αναλφαβητι-
σμού. Εισηγείταιακόμητην ίδρυση σχολής τεχνών και επαγγελ-
μάτων, αντίστοιχη με τη Σιβιτανίδειο Σχολή της Ελλάδας, λόγω
της έλλειψης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Τονίζει
ακόμη την ανάγκη λειτουργίας βιοτεχνικών σχολών και τεχνικών
επαγγελμάτων και ίδρυσης Παιδαγωγικής Ακαδημίας, η οποία
θα ήταν σε άμεση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, υποστηρίζει πως το απολυτήριο των Ιερατικών Σχολών
πρέπει να αποκλείεται από το δικαίωμα διορισμού δασκάλων
και να ενισχυθεί το Διδασκαλείο Θηλέων. Αναφέρει ότι κανένας
νόμος δεν προστατεύει τον Κύπριο καθηγητή, ο οποίος στερείται
μισθοδοσία κλίμακος. Πιστεύει ότι ο διορισμός Άγγλου διευθυντή
Παιδείας δεν θα βοηθήσει ούτε τους Έλληνες ούτε τους Τούρκους
εκπαιδευτικούς.42 Σε γενικές γραμμές για την εκπαίδευση στην
Κύπρο η Π. Παπαδοπούλου, με έντονη απογοήτευση, γράφει
ότι «προοδεύομεν αλλά βραδέως, προοδεύομεν με βήμα ση-
μειωτόν. Έχουμε ανάγκη υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως, αναθε-
ωρήσεως των αναλυτικών προγραμμάτων, συντάξεως ωρολο-
γίων. Καταστήσαμε τη μαθητική ζωή μαρτυρική».43

Η Π. Παπαδοπούλου, η πρωτοπόρος παιδαγωγός, διαδρα-
μάτισε σημαντικότατο ρόλο στην ίδρυση Γυμνασίου Θηλέων.
Σε σύσκεψη που είχε με τη Σχολική Εφορεία για το ζήτημα ανα-
γνώρισης του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης, το οποίο δεν
ήταν αναγνωρισμένο ούτε ως Γυμνάσιο Θηλέων, ούτε ως ανώτερο
Παρθεναγωγείο, εισηγείται όχι μόνο την ίδρυση Γυμνασίου
Θηλέων και μιας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, η οποία θα χρησίμευε
ως Διδασκαλείο, αλλά και ενός πρακτικού τμήματος για να δι-
δάσκονται οι ξένες γλώσσες και να αποφεύγεται ο κίνδυνος διαρ-
ροής των μαθητριών σε ξένες σχολές.44Το 1935, δημοσιεύει στην
εφημερίδα Νέος Κυπριακός Φύλαξμια σειρά από έξι κείμενα «κα-
ταπέλτες», με βασικό τίτλο «Γυναικεία εκπαίδευσιςεν κινδύνω»,
αναλύοντας την ανάγκη ύπαρξης στην Κύπρο Γυμνασίου Θηλέων.
Μέσα από αυτά τα κείμενα φαίνεται η δυναμική και η μαχητικότητα
του χαρακτήρα της και ταυτόχρονα οι γνώσεις της, αφού τεχνη-
έντως προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη για την αναγκαιότητα
της ύπαρξης Γυμνασίου Θηλέων. Πιο κάτω παρατίθενται απο-
σπάσματα από τα εν λόγω άρθρα:

Θα εξέρχωνται άοπλοι ημιμαθείς και απαράσκευοι διά της βιο-
πάλης αι κόραι σας, βάρος του οίκου και των θρεψάντων αυτάς
πτωχών γονέων πλαγγόνες ανεγκέφαλοι και ανερμάτιστοι.45

Η γυναικεία επίδρασις επί της εξελίξεως της γυναικείας ψυχο-
συνθέσεωςείναι απαραίτητος και η κόρη ανατρεφομένηεις ανδρικόν
εκπαιδευτήριον είναι μειωμένη και ηδικημένη. Η διατήρησις
Γυμνασίου Θηλέων επιβάλλεται, η δε ολοκλήρωσίςτου θα εξαρτηθή
εκ των περιστάσεων…46

Το ΑνώτερονΠαρθεναγωγείονείναι κατ’ ουσίανψευδοανώτερον.47

ΠΟΛΙΤΗΣ

περσεφoνη παπαδοποYλου

Στιγμιότυπο από το διεθνές συνέδριο για τα δικαιώματα της γυναίκας στην Ακαδημία Αθηνών το 1924. Στο βήμα η Ελένη
Ουράνη, γόνος της οικογένειας Νεγρεπόντη η οποία όταν αρθρογραφούσε χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Άλκης
Θρύλος. Πηγή: Αρχείο ΕΡΤ.
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Εν Κύπρω όπου η τάξις των πλουσίων είναι αραιά το τετρατάξιον
ΑνώτερονΠαρθεναγωγείονδεν προσαρμόζεται…Διωγμένη η κόρη
εξ όλων των εκπαιδευτικών μας κέντρων θα κατεδικάζετο εις την
εξάσκησινχειρωνακτικών μόνων επαγγελμάτων και θ’ απεκλείετο
τελείως και από του διδασκαλικού ακόμη επαγγέλματος…48

Μετά από λίγους μήνες, ιδρύεται το Κλασικό Γυμνάσιο Θηλέων,
ως ισότιμο τμήμα του ΠαγκυπρίουΓυμνασίου. Αυτή η απόφαση
ήταν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της κλασικής παιδείας
και τη φύση τηςγυναικείας εκπαίδευσης, όχι μόνο στη Λευκωσία,
αλλά σε ολόκληρη την Κύπρο. Γι’ αυτό όλα τα σχολεία της μέσης
παιδείας προσαρμόστηκαν και δημιούργησαν γυμνασιακά τμή-
ματαγια κορίτσια–παρόλο που δεν ήταν πλήρη– αντίστοιχα προς
τα κλασικά των αρρένων. Έτσι η γυναίκα της Κύπρου εισέρχεται
σε μία καινούργια περίοδο, της οποίας το αποτέλεσμα θα φαινόταν
με το πέρασμα του χρόνου. Σημειώνεται ότι κανένας φιλόλογος
στην Κύπρο δεν υπερασπίστηκε το Κλασικό Γυμνάσιο Θηλέων
όσο η Π. Παπαδοπούλου η οποία ανέλαβε τον αγώνα για τη δη-
μιουργία του. Η Παπαδοπούλου, τελικά, νίκησε όλες εκείνες τις
φωνές που μάχονταν ενάντια στην ιδέα ίδρυσης Γυμνασίου
Θηλέων, θεωρώντας το οικονομικά ασύμφορο, διατυπώνοντας

την άποψη πως η θέση της γυναίκας ήταν στην κουζίνα και ότι
χρειαζόταν η ανακοπή της περαιτέρω παροχής μόρφωσης στις
γυναίκες για «την αποφυγή κινδύνων». Πολύ σημαντικό ήταν
το γεγονός ότι η Σχολική Επιτροπεία πείστηκε, αφού τα μέλη της
ασπάζονταν και είχαν τις ίδιες αντιλήψεις με την Παπαδοπούλου.49

Ταυτόχρονα με την ευεργετική εκπαιδευτική της δραστηριότητα,
πολύ σημαντική ήταν και η κοινωνική/φιλανθρωπική της δράση.
Μερίμνησε να δίνεται ρόφημα γάλακτος πριν από την παράδοση
των μαθημάτων στις άπορες μαθήτριες του Παρθεναγωγείου
Φανερωμένης, αφού σε κάποιες περιπτώσεις λιποθυμούσαν από
την πείνα.50 Πρόσθετα, ήταν πολύ σημαντική η φιλανθρωπική
της προσφορά για την «παιδική εξοχή», όπου, μαζί με την Μαρία
Τσιαμαντά,51 εργάζονταν για τα φτωχά παιδιά των σχολείων της
Κερύνειας.52

Επιπλέον, πρωτοστάτησε στην ίδρυση Σωματείου Πνευματικής
Αδελφότητας και στις 12 Απριλίου 1925 με σχετική ανακοίνω-
ση-πρόσκληση στη Φωνή της Κύπρου, καλούσε κυρίες και δε-
σποινίδες σε συγκέντρωση με στόχο να ανταλλάξουν ιδέες/σκέψεις
για την ίδρυση Παγκύπριου Σωματείου Κυριών, του οποίου ο
σκοπός θα είναι πνευματικός και πολιτιστικός.53

H πρωτοπoροσ εκπαιδευτικH και κοινωνικH τησ   δρAση στο πλαIσιο του πρωτο-φεμινιστικοY κινHματοσ στην κYπρο

Στιγμιότυπο από εκδήλωση διαμαρτυρίας από τις σουφραζέτες, Λονδίνο 1912. Πηγή: Συλλογή George Grantham, Βιβλιοθήκη
του Κογκρέσου, Ουάσινγκτον. 

ΧΡΟΝΙΚΟ

48 «Ο τρυγητός της απαιδευσίας», Νέος Κυπριακός Φύλακας, Λευκωσία
24 Μαρτίου 1935.

49 Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, «Ομιλία κατά το τελεσθέν Φιλολογικόν
ΜνημόσυνονΠερσεφόνης Παπαδοπούλου», Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι και
Άρθρα, τόμ. Γ΄, Λευκωσία 1974, σ. 250-252. 

50 Κουδουνάρης, «Περσεφόνη Παπαδοπούλου (1888-1948)…», ό.π., σ.
427.

51 Η Μαρία Τσιαμαντά γεννήθηκε στη Λευκωσία (1882-1937). Σπούδασε
στο Αρσάκειο Αθηνών από όπου και αποφοίτησε με άριστα (1897-1899).
Στη συνέχεια, κατά τα έτη 1920-22, σπούδασε στη Σορβόννη παιδαγωγικά

και ψυχολογία. «Αρσακειάςδιδασκάλισσα με σχολικήνκαι κοινωνικήνδρά-
σιν». Συνέλαβε την ιδέα του συσσιτίου για τους άπορους μαθητές. Διετέλεσε
γενική γραμματέας της Πνευματικής Αδελφότητας Ελληνίδων Κυριών Κύπρου
και διεύθυνε την «παιδικήεξοχή» που δημιούργησε. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες Βλ. Κουδουνάρης, Η συμβολή του Αρσακείου…, ό.π., σ. 40.

52 «Νεκρολούλουδα για την Περσεφόνη Παπαδοπούλου», Νέον
Έθνος, Λάρνακα 29 Απριλίου 1949.

53 «Παγκύπριον Σωματείον Κυριών. Πρόσκλησις», Φωνή της
Κύπρου, Λευκωσία 11 Απριλίου 1925. 15
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54Πληροφορίες για τα εγκαίνια της Πνευματικής Αδελφότητας Ελληνίδων
Κύπρου βλ. στην εφημερίδα Χρόνος, Λεμεσός 11 Φεβρουαρίου 1926,

Αλήθεια, Λεμεσός 12 Φεβρουαρίου 1926 και Νέος Κυπριακός Φύλαξ,
Λευκωσία 10 Φεβρουαρίου 1926.

55Παρασκευά-Χατζηκώστα, «Περσεφόνη Α. Παπαδοπού -
λου…», ό.π., σ. 259.

56 «Αι Ελληνίδες της πρωτευούσης», Νέον Έθνος,

Λάρνακα 13 Φεβρουαρίου 1926.
57 Παρασκευά-Χατζηκώστα, «Περσεφόνη Α. Παπαδοπούλου…», ό.π.,

σ. 260.
58 Για τις εκδηλώσεις και τη δράση του Σωματείου βλ. τις εφημερίδες

Νέον Έθνος, Λάρνακα 7 και 28 Μαΐου 1927 και Φωνή της Κύπρου,
Λευκωσία 2 Ιουλίου 1927. Βλ. επίσης Παρασκευά-Χατζηκώστα,
«Περσεφόνη Α. Παπαδοπούλου…», ό.π., σ. 260.

Τα επίσημα εγκαίνια του Σωματείου «Πνευματικής Αδελφότητας
των Κυπρίων Ελληνίδων» έγιναν το 1926, στην παρουσία του
Αρχιεπίσκοπου, ο οποίος ευχήθηκε καλή πρόοδο και συγχάρηκε
αυτούς που συνέλαβαν την ιδέα ίδρυσής του.54 Πρόεδρός του
εκλέχθηκε η Παπαδοπούλου και τα μέλη του υπερέβαιναν τα
700 άτομα.55Η Παπαδοπούλου μίλησε στα εγκαίνια και ανέπτυξε
τον σκοπό του Σωματείου, ο οποίος ήταν η εξυπηρέτηση των
πνευματικών και ηθικών ιδεωδών της Κυπρίας, η ενίσχυση των
γραμμάτων και των τεχνών, η γνωριμία και η σύνθεση των γυ-
ναικών όλων των τάξεων, η υποστήριξη της εργαζόμενης γυναί-
κας. Η εφημερίδα Νέον Έθνοςχαιρέτισε την ίδρυση του σωματείου
και θεωρούσε ότι

υπό την θερμουργόνπνοήντης Προέδρου του, της οποίας η εύ-
τολμος ψυχή και η ισχυρά διάνοια στρέφονται πάντα εις ευρείς ορί-
ζοντας θα εφελκύσηγενικήνκαι αμέριστοντην εκτίμησινκαι εμπι-
στοσύνηνπρος πραγμάτωσιν των υψηλών αρχών του και των ευ-
γενών ιδεωδών του.56

Η Πνευματική Αδελφότητα λειτουργούσε πολύ συχνά τα
«Σπουδαστήρια», όπου διοργανώνονταν διαλέξεις, συζητήσεις
και μουσικές ακροάσεις.57 Ενδεικτικά αναφέρεται στον Τύπο της
εποχής: «Μετ’ εξαιρετικής λαμπρότητος και επιτυχίας διεξήχθη
η παράστασιςτης τραγωδίας του ΕυριπίδουΙφιγένεια εν Ταύροις
εν τω ΘεάτρωΠαπαδοπούλου διοργανωθείσα υπό του λαμπρού
σωματείου η “Πνευματική Αδελφότης”». Διοργάνωσε επίσης

Έκθεση Κυπριακής Χειροτεχνίας, ενώ προχώρησε και στην ίδρυση
δύο εσπερινών σχολών γυναικών: η μία λειτουργούσε στο νη-
πιαγωγείο του Αγίου Σάββα και η άλλη στο Παρθεναγωγείο του
Αγίου Κασσιανού. Οι σχολές αυτές επιτελούσαν υψηλό έργο για
την παιδεία των άπορων μαθητριών, οι οποίες δεν κατάφεραν
στην παιδική τους ηλικία να «ποτισθώσιτης παιδείας τα γλυκύτατα
νάματα». Οι δασκάλες, αμισθί, παρέδιδαν μαθήματα στις αναλ-
φάβητες γυναίκες. Καθιέρωσε επίσης τον θεσμό της «παιδικής
εξοχής» από το 1930, ενώ διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδρομή
στην Ελλάδα.58 Χωρίς αμφιβολία η σύλληψη της ιδέας της
Παπαδοπούλου για δημιουργία της Πνευματικής Αδελφότητας
υπήρξε ευεργετική για την κοινωνία της Κύπρου.

Η Παπαδοπούλου επεδείκνυε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της γυναίκας και αυτό φαίνεται τόσο μέσα από τα γραπτά
της όσο και μέσα από τις δραστηριότητές της. Προσπαθούσε συ-
νεχώς, μέσα από τον γραπτό και τον προφορικό της λόγο, να
κάμψει τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα που απομάκρυναν τη γυ-
ναίκα από την παιδεία και την περιόριζαν στον ρόλο της οικοκυράς
και της μητέρας και να της δώσει μια αξιοπρεπή θέση στην κοινωνία.
Για τον σκοπό αυτό, σε ομιλίες και γραπτά της κείμενα αναφέρεται
στην ανάγκη για ισότητα των δύο φύλων, στην επαγγελματική
ανάπτυξη της γυναίκας, στο δικαίωμα ψήφου, και στην πνευματική
μόρφωσή της. Ήταν η πρώτη γυναίκα-διδασκάλισσα που έδωσε
διάλεξη σε δημόσιο χώρο. Η περιέργεια του κόσμου ήταν τόσο

ΠΟΛΙΤΗΣ

περσεφoνη παπαδοποYλου

Η πρώτη γυναικεία ψηφοφορία στην Tahakopa στη Νέα Ζηλανδία. Η χώρα ήταν η πρώτη που προχώρησε στην παροχή
του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες το 1893. Πηγή: Βιβλιοθήκη Alexander Turnbull, Ουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία.
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μεγάλη που ο χώρος γέμισε και από τα δύο φύλα, με τους άντρες
να υπερτερούν. Όμως,η ευφράδεια και η βαρύτητα του λόγου της
εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους και έπεισε ακόμη και τους
δύσπιστους.59Παρακολουθούσετην πορεία των γυναικείων συλ-
λόγων τόσο εντός της Κύπρου όσο και εκτός, και αναφέρεται στις
προόδους των γυναικών σε διάφορους τομείς της τέχνης και της
επιστήμης. Αρθρογραφεί στον κυπριακό Τύπο, κυρίως στις εφη-
μερίδες Ελευθερία και Νέος Κυπριακός Φύλακας, όπου τονίζει την
ανάγκη ανάδειξης της γυναίκας. Παρατίθενται ενδεικτικά οι τίτλοι
από κάποια κείμενα τα οποία δημοσίευσε: «Η Πνευματική Ανάπτυξις
της Γυναικός», «Δύνανται αι γυναίκες να συγκριθώσι προς τους
άνδρας εις τας πνευματικάς επιστήμας;», «Η επαγγελματική προ-
πόνησις της Γυναικός», «Το μέλλον της Ελληνίδος».60

Το 1920 η Παπαδοπούλου, σε λογοδοσία της για τα πεπραγμένα
του έτους, υποστηρίζει ότι τα παρθεναγωγεία γίνονται διαρκώς
«εστίαι όχι μόνον πολύτιμων γνώσεων, αλλά και κοινωνικών
συναυλισμών ετοίμων να παραδώσωσι μεθαύριον εις τας
Κοινωνίας τας χρησίμους, τας σοβαράς και περιεσκεμμένας γυ-

ναίκας».61 Οι έντονες απόψεις στην αρθρογραφία της, σε συν-
δυασμό με την έκδοση της εφημερίδας Εστιάδες αποτέλεσαν τη
φωνή της απούσας φεμινιστικής κίνησης62 στην Κύπρο.

Το 1935, τελικά η Περσεφόνη εγκαταλείπει την αγαπημένη της
πατρίδα και εγκαθίσταται στην Πάτρα, όπου η Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία της πρότεινε να αναλάβει τη διεύθυνση των «Αρσακείων
Σχολείων Πατρών». Η Γιώτα Παρασκευά γράφει ότι μετά τα
Οκτωβριανά (1931) και τα καταπιεστικά μέτρα των Άγγλων τα
οποία γίνονταν όλο και πιο σκληρά, αναγκάζεται να εγκαταλείψει
την Κύπρο.63 Η εφημερίδα Ελευθερία ανακοινώνει:

Η ευπαίδευτοςσυμπολίτης μας Περσεφόνη Παπαδοπούλου, δι-
ευθύντρια του Αρσακείου Πατρών, προήχθη εις Διευθύντριαν της
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πατρών, διατηρούσα συγχρόνως και την
γενικήν διεύθυνσιν του εκεί Αρσακείου. Ως γνωστόν, δύο μόνον
ΠαιδαγωγικαίΑκαδημίαιθα λειτουργήσουν καθ’ όλη την Ελλάδα,
η προσφορά δε της διευθύνσεως της ετέρας εξ αυτών εις την
Περσεφόνην Παπαδοπούλου αποτελεί περιφανή επιβράβευσιν
των μακρών και ευδοκίμων εν τη παιδεία υπηρεσιών της δίδος

H πρωτοπoροσ εκπαιδευτικH και κοινωνικH τησ   δρAση στο πλαIσιο του πρωτο-φεμινιστικοY κινHματοσ στην κYπρο

Αγγλίδες σουφραζέτες σε πορεία διαμαρτυρίας μπροστά από το Κοινοβούλιο, Λονδίνο 1910. Πηγή: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου,
Ουάσινγκτον. 

ΧΡΟΝΙΚΟ

59 Χρυσάνθη Ζιτσαία, Κύπριες Λογοτέχνιδες, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 37.
60 Τα κείμενα αυτά βρίσκονται: Ελευθερία, Λευκωσία 13/26 Μαΐου, 27

Μαΐου/9 Ιουνίου, 11/24 Αυγούστου 1917 και 18/31 Αυγούστου 1918,
Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 2 Μαΐου 1917 αντίστοιχα.

61 Νέον Έθνος, Λευκωσία 13/26 Ιουνίου 1920.
62Το γυναικείο κίνημαξεκίνησε από την Αμερική και εξαπλώθηκε σιγά σιγά

σε όλες τις χώρες. Στο αρχικό στάδιο το φεμινιστικό κίνημα έδωσε μεγαλύτερη
βαρύτητα σε διαφορετικά πράγματα σε κάθε χώρα. Ο φεμινισμός, ωςκοινωνική
θεωρία για την ισότητα των δύο φύλων και ως κίνηση για την απόκτηση της
ισότητας των γυναικών στον οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό τομέα, εμφα-
νίστηκε τον 19ο αιώνα. Η πρώτη συγκέντρωση των γυναικών έγινε στη Νέα
Υόρκη στις 17 Ιουλίου 1848 και αποτελεί το πρώτοφεμινιστικό συνέδριο στην
ιστορία του κινήματος. Ημέρα ορόσημο για το παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα
έγινε η 8ηΜαρτίου 1858, ότανοι εργάτριες ιματισμού διαδήλωσαν στους δρό-

μους. Από το 1865-1880 το κέντρο της φεμινιστικής δραστηριότητας είναι η
Αγγλία. Ιδρύθηκαν παντού φεμινιστικοί σύλλογοι με επικεφαλής της γυναικείας
κίνησης τη Λυδία Μπέκερ. Το 1869 δόθηκε δημοτική ψήφος στις γυναίκες
στην Αγγλία. Όλη αυτή η φεμινιστική κίνηση σε Αμερική και Ευρώπη είχε απή-
χηση και στην Ελλάδα. Κατά τον 19οαιώνα υπήρχε κάποια φεμινιστική κίνηση
στην Ελλάδα αλλά όχι οργανωμένη. Συγκεκριμένα αιτήματα όμως, για πιο
πλατιές διεκδικήσεις και δικαιώματα, αρχίζουν να διατυπώνονται με τον δη-
μοσιογραφικό αγώνα της Καλλιρόης Παρρένμέσωτηςέκδοσηςτου περιοδικού
Εφημερίςτων Κυριών. Περισσότερα στο ΣιδηρούλαΖιώγου-Καραστεργίου,
Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Θεσσαλονίκη
1983, σ. 307-319, ΚούλλαΞηραδάκη, Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα,
1830-1936: πρωτοπόρες Ελληνίδες, Αθήνα 1988, σ. 56-58, 103-106. 

63 Παρασκευά-Χατζηκώστα, Περσεφόνη Παπαδοπούλου…,
ό.π., σ. 81. 17
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64 Ελευθερία, Λευκωσία 22 Σεπτεμβρίου 1936.
65 Η Περσεφόνη Παπαδοπούλου υπήρξε μέλος του Σώματος Ελληνίδων

Οδηγών Πάτρας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού
Συλλόγου, αντιπρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού ΝεότητοςΠατρών. Επέδειξε
επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για τους στόχους του Συμβουλίου της Φανέλας

του Στρατιώτου. Βλ. Παρασκευά-Χατζηκώστα, «Περσεφόνη Α.
Παπαδοπούλου…», ό.π., σ. 262.

66 Ελευθερία, Λευκωσία 24 Νοεμβρίου 1936.
67Παρασκευά-Χατζηκώστα, Περσεφόνη Παπαδοπούλου…
, ό.π., σ. 142.

Παπαδοπούλου.64 Ως εκ τούτου, συνεχίζει το πολυσχιδές εκπαι-
δευτικό της έργο στην Πάτρα. Υποβάλλει διάφορα υπομνήματα
προς το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, συχνά με επιτυχία, ζη-
τώντας τη βελτίωση των τρόπων εξέτασης της διδακτέας ύλης, της
βαθμολογίας, της διαγωγής των μαθητών. Διαδραμάτισε πολύ
σημαντικό και ενεργό ρόλο στην εθνική και κοινωνική ζωή της
Πάτρας.65 Επιπλέον, αγωνίστηκε για την αποπεράτωση του νέου
κτηρίου του Αρσακείου Πατρών. Το 1936 όταν θα γιορτάζονταν
τα 100 χρόνια ίδρυσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στο Αρσάκειο
Αθηνών, η Παπαδοπούλου, πλέον ως γενική διευθύντρια του
ΑρσακείουΠατρών, συμμετέχει στη λαμπρή γιορτή με σχετική της
ομιλία, η οποία ήταν ένας υπέροχος ύμνος προς «το εθνωφελές
έργο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας».66Πρόσθετα, το 1938 εκδίδει
το βιβλίο με τίτλο Η φιλοσοφία του Bergson, στο οποίο περιλή-
φθηκαν οι φιλοσοφικές μελέτες που έγραφε σε κυπριακά και ελ-
λαδικά έντυπα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω βιβλίο το αφιέρωσε
στη μνήμη του πατέρα της.67

Δείγμα του χαρακτήρα της ήταν και η ενέργειά της, όταν κατά
τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα αποκλείστηκαν στο κτήριο
του Αρσάκειου 133 μαθήτριες από την επαρχία, να παρακαλέσει
εύπορες οικογένειες των υπολοίπων μαθητριών της,να την προ-
μηθεύσουν με τρόφιμα για να τις βοηθήσει. Στη συνέχεια, με την
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περσεφoνη παπαδοποYλου

Στιγμιότυπο από την πρώτη ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν γυναίκες στην Ελλάδα, Αθήνα 1934. Πηγή: διαδίκτυο.

Η δημοσίευση στην εφημερίδα Ελευθερία (Λευκωσία
22 Σεπτεμβρίου 1923), για την τιμητική επιλογή της από
τους Γάλλους καθηγητές της για να μεταβεί στηΓερμανία
και τη Δρέσδη. Πηγή: κυπριακός Τύπος. 18
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Αθηνά Παπαδο πούλου, αδελφή της Περσεφό -
νης. Πηγή: Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.

 

έκρηξη του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, ήρθε αντιμέτωπη
με πολλές κακουχίες, ενώ έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα
αποκλεισμένη στην Αθήνα, μαζί με τη μητέρα και την αδελφή
της, με αποτέλεσμα να κλονιστεί η υγεία της από τις συνεχείς στε-
ρήσεις.68Όταν επέστρεψε στην Πάτρα, ανέλαβε πάλι τη διεύθυνση
των εκπαιδευτηρίων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ταυτόχρονα
όμως διαγνώστηκε με λευχαιμία και οι γιατροί της συνέστησαν
ξεκούραση. Η Παπαδοπούλου αγνόησε την κατάσταση της υγείας
της69 και συνέχισε το εκπαιδευτικό της έργο, καταπονώντας με
αυτό τον τρόπο περαιτέρω τον οργανισμό της. Το θεατρικό έργο
που ετοίμαζε με μαθήτριες του Αρσακείουδεν έμελλε ποτέ να το
ανεβάσει, αφού άφησε την τελευταία της πνοή στην Πάτρα στις
15 Δεκεμβρίου 1948, σε ηλικία 59 χρόνων. Τάφηκε στο Α΄
Κοιμητήριο Πατρών.70

Η πατραϊκή κοινωνία τίμησε την Παπαδοπούλου με εκδηλώσεις
σεβασμού και ευγνωμοσύνης.71 Ο Τύπος της Πάτρας δεν ανακοί-
νωσε μόνο τη θλιβερή είδηση, αλλά με διάφορα άρθρα ανέδειξε
την προσοντούχα αυτή προσωπικότητα, η οποία εκτιμήθηκε ευ-
ρέως. Από την άλλη, ο κυπριακός Τύπος δεν κάλυψε τον θάνατό
της με αντάξιο προς το έργο της τρόπο. Μόνο η εφημερίδα Ελευθερία
αναφέρθηκε εκτενώς στον θάνατό της, αφού η Παπαδοπούλου
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Μαρή Παπαδοπούλου, μητέρα της Περσεφόνης. Πηγή: Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.
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68 Στο ίδιο, σ. 99.
69Ο Α. Κουδουνάρηςαναφέρει ότι την Περσεφόνη Παπαδοπούλου πρό-

δωσε η υγεία της από μια κρίση αναιμίας που υπέστη και δεν μπορούσε να
της παρασχεθεί τότε αίμα. Βλ. Κουδουνάρης, «Περσεφόνη Παπαδοπούλου
(1888-1948)…», ό.π., σ. 426.

70 Παρασκευά-Χατζηκώστα, «Περσεφόνη Α. Παπαδοπούλου…», ό.π.,σ. 262.
71 Παρασκευά-Χατζηκώστα, Περσεφόνη Παπαδοπούλου…, ό.π., σ. 101. 19
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72«Πένθη: Περσεφόνη Παπαδοπούλου», Ελευθερία, Λευκωσία
17 Δεκεμβρίου 1948.

73 «Αθηναϊκή Εφημερίς διά την αείμνηστον Περσεφ.
Παπαδοπούλου», Ελευθερία, Λευκωσία 24 Δεκεμβρίου

1948.
74 «Το Φιλολογικό Μνημόσυνο Περσεφόνης Παπαδοπούλου», Νέον

Έθνος, Λάρνακα 1 Ιουνίου 1949.

ήταν συνεργάτιδά της, αρθρογραφώντας και δημοσιεύοντας πολ-
λές μελέτες της. Η εν λόγω εφημερίδα, αφού αναφέρθηκε σε ένα
σύντομο βιογραφικό της εκλιπούσας, στο τέλος έγραψε τα ακό-
λουθα: «η εμβρίθεια και το συγγραφικόντάλαντόν της ετύγχανον
γενικής εκτιμήσεως».72

Αναδημοσίευσε επίσης άρθρο της αθηναϊκής εφημερίδας Εστία,
που αναφέρει ότι «ο πρόωρος θάνατός της θα στερήση την ελ-
ληνικήν παιδείανεις στιγμάς κρισίμους, μίαντων αρίστων εκπαι-
δευτικώνλειτουργώντης και την Πατρίδαμαςμίαναπό τας σπανίας
πνευματικάς ηγέτιδας».73

Μετά τον θάνατό της, η κυπριακή κοινωνία πραγματοποίησε
διάφορες εκδηλώσεις προς τιμήν της. Η Αμμόχωστος, η πόλη
από την οποία η Παπαδοπούλου άρχισε τη διδασκαλία και το
συγγραφικό της έργο, την τίμησε με φιλολογικό μνημόσυνο το
1949, το οποίο διοργανώθηκε από το Λύκειο Ελληνίδων Αμμο -

χώστου. «Το εν λόγω μνημόσυνο ήταν πραγματικά κάτι σαν αξιο-
πρεπής θρήνος, σαν πολιτισμένο μοιρολόι για τον θάνατο μιας
μεγάλης γυναίκας», έγραψε η εφημερίδα Νέον Έθνος.74Το 1953,
το Συμβούλιο της Πνευματικής Αδελφότητας αποφάσισε την ορ-
γάνωση σειράς διαλέξεων, μέσα από τις οποίες το κοινό δύνατο
να γνωρίσει το πολύμοχθο έργο των «αείμνηστων γυναικών»-
δασκάλων. Η απαρχή έγινε με διάλεξη για την Περσεφόνη
Παπαδοπούλου από την πρόεδρο της Αδελφότητας Αλεξάνδρα
Ιακωβίδου. Η Ιακωβίδου, η οποία ήταν και στενή φίλη της
Παπαδοπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «εν Κύπρωάφηκεν
ανεξάλειπτα τα ίχνη της γονίμου πνευματικής εργασίας της, εν
δε τη ελευθέρα Ελλάδι έδρασενως φωτεινός φάρος, διευθύνουσα
επί 13 έτη την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν και το Αρσάκειον Πα -
τρών». Αναφέρει επίσης ότι:«αι Ελληνίδες κόραιτης Πελοποννή -
σου, αίτινεςεθεώρουντην αείμνηστονΠερσεφόνη ως την πνευ-
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Το νέο κτήριο της Αρσακείου Πατρών το οποίο ολοκληρώθηκε χάρη στις επίπονες προσπάθειες της Π. Παπαδοπούλου.
Πηγή: Αρχείο Γ. Παρασκευά-Χατζηκωστή.
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ματική των Μητέρα και εθρήνησαν αυτήν διά τον πρόωρον θα-
νατόν της».75

Ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκιςσε ομιλία του στο φιλολογικό μνη-
μόσυνο που διοργανώθηκε προς τιμήν της από το Παγκύπριο
Γυμνάσιο σε συνεργασία με την Πνευματική Αδελφότητα, σκια-
γράφησε σε συντομία το έργο και την προσφορά της στα εκπαι-
δευτικά πράγματα του τόπου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι

η Περσεφόνη Παπαδοπούλου δεν υπήρξε μόνον η ικανή καθη-
γήτρια των φιλοσοφικών και των παιδαγωγικών, παραλλήλως δε
και των ελληνικών εις το ανώτατονγυναικείονεκπαιδευτήριοντης
νήσου μας, αλλά υπήρξε συγχρόνως η γυναίκα η ενθαρρύνασαεν
τη πόλει μας και εν τη νήσω ολοκλήρω πάσαν προοδευτικήν της
εκπαιδεύσεως και του πνευματικού πολιτισμού του τόπου μας προ-
σπάθειαν. Καινοτόμος εις πλείστα αλλά ισορροπημένη […] Πνεύμα
ζωηρόν και ανήσυχον δεν εκάμπτετο υπό ουδενός εμποδίου […]
Η μόνη Κυπρία επιστήμων η έχουσα να δείξη ευρυτέραν επιστη-
μονικήν και εκπαιδευτικήν δράσιν όχι των λόγων ως συνήθως,
αλλά των έργων, σταθεράν και απαρασάλευτον […] Η γυναικεία
εκπαίδευσις του τόπου μας θα την τιμήση ασφαλώς πολύ περισ-

σότερονμετέπειτα, όταν οι πλούσιοι καρποί του έργου της θα δρέ-
πωνται από κάθε σπίτι της Κύπρου…76

Ο Σωκράτης Ευαγγελίδης, θαυμαστής του έργου της
Παπαδοπούλου, ο οποίος τη γνώρισε στο Καρτιέ Λατέν στη
Σορβόννη, κατά τη διάρκεια των σπουδών της και συνεργάστηκε
μαζί της όταν ήταν έφορος και ακολούθως γραμματέας της
Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, έγραψε τα ακόλουθα:

Από την πρώτη στιγμή μου προξένησε βαθειά εντύπωσιν η ευ-
ρυμάθειάτης, η ετοιμότητα πνεύματος, η ευγλωττία της, το χιούμορ
της αλλά προπαντός η ελληνική της ψυχή… Τη γνώρισα καλύτερα
ύστερα από πολλά χρόνια στην Κύπρο και μπόρεσα να θαυμάσω
το πνευματικό της έργο. Κοκκινίζω όταν ενθυμηθώ πως πριν από
μια σοβαρή της διάλεξη, είχα την έμπνευση να παιανίσω μια πο-
λονέζα του Σοπέν… Αι γενεαί των γυναικών που απεφοίτησαν
κατά την τελευταίαν δωδεκαετίαν και αι μελλοντικαί γενεαί των
κοριτσιών που αποφοιτούν και θα αποφοιτήσουν από το
Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλέων καθώς και όλη η Κύπρος πρέπει
να της είναι ευγνώμονες για το μεγάλο έργο της και την προσφορά
της στην εκπαιδευτική και πνευματική ζωή του τόπου.77
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Δημοσίευση στο Νέον Έθνος (Λάρνακα 29 Απριλίου
1949) με τίτλο «Νεκρολούλουδα για την Περσεφόνη
Παπαδοπούλου», με αφορμή τον θάνατό της. Πηγή: κυ-
πριακός Τύπος.

Ανακοίνωση για την προσφώνηση της Π. Παπαδο -
πούλου στο πλαίσιο της εκατονταετηρίδος του Αρσα -
κείου. Πηγή: κυπριακός Τύπος. 
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75«Αι συγκεντρώσεις της Πνευματικής Αδελφότητος», Νέον Έθνος, Λάρνακα
11 Νοεμβρίου 1953.

76 Σπυριδάκις, «Ομιλία…», ό.π., σ. 248, 253. 

77«Νεκρολούλουδα για την Περσεφόνη Παπαδοπούλου», Νέον
Έθνος, Λάρνακα 29 Απριλίου 1949. 21
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78 Νέον Έθνος, Λάρνακα 25 Μαΐου 1954.
79 «Το Φιλολογικό Μνημόσυνο Περσεφόνης

Παπαδοπούλου», Νέον Έθνος, Λάρνακα 1 Ιουνίου 1949.

Πολύ σημαντική τιμή και αναγνώριση μετά τον θάνατο της
Παπαδοπούλου, ήταν η ανακήρυξή της το 1954 από το Πανεπιστή -
μιο Αθηνών, σε διδάκτορα Φιλοσοφίας.78

Εν κατακλείδι, για την πολυσχιδή προσωπικότητα της Π. Πα -
παδοπούλου μόνο δέος και θαυμασμό μπορεί να αισθανθεί
κανείς αναλογιζόμενος το θάρρος, τη μαχητικότητα, το σθένος
και τον δυναμισμό της σε μια εποχή που κυριαρχούσε η αμάθεια,
η απαιδευσία και η ξενοφοβία.Χωρίς αμφιβολία, υπήρξε «πρω-
τοπόρος στη σκέψη» και αυτό φαίνεται έντονα μέσα από τις ει-
σηγήσεις της για την εκπαίδευση αλλά και από την κοινωνική
της δράση. Η Π. Παπαδοπούλου κατάφερε μέσα από τις προσω-
πικές της προσπάθειες να κάμψει τα στερεότυπα που υπήρχαν
για τη μόρφωση της γυναίκας, ανοίγοντας τον δρόμο της εσωτε-
ρικής ελευθερίας και της κοινωνικής ανύψωσης των γυναικών,
βάζοντας ουσιαστικά το δικό της λιθαράκι για την άτυπη πρωτο-
φεμινιστικήκίνηση στην Κύπρο. Συνεπώς, η Κύπρια γυναίκαοφεί-

λει πολλά σε αυτό το σπινθηροβόλο πνεύμα, το οποίο σαν
φωτεινό αστέρι ανέπτυξε τον πνευματικό της ορίζοντα και

την οδήγησε στη θέση που βρίσκεται σήμερα.Παρόλο που έγινε
προσπάθεια να παρουσιαστεί το εύρος της προσωπικότητας της
Π. Παπαδοπούλου, αντικειμενικά είναι αδύνατον να καλυφθεί
κάθε φάσμα της δράσης της. Το καλύτερο μνημόσυνο για αυτή
είναι τα πιο κάτω λόγια, που έγραψε Κ. Καμπίτηςστην εφημερίδα
Νέον Έθνος το 1949, όταν αναφέρθηκε στο φιλολογικό μνημό-
συνο που διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και την
Πνευματική Αδελφότητα, καθώς και από το Λύκειο Ελληνίδων
Αμμοχώστου (γυναικείο σωματείο), για να την τιμήσουν: 

Όταν τιμούμε τους μεγάλους νεκρούςτιμούμε τους εαυτούς μας
και πληροφορούμε τους νεώτερους το πώς θα έπρεπε να είναι και
ποιο πράγμα θα πρέπει να μιμηθούν. Γιατί οι μεγάλοι νεκροί είναι
τα θεμέλια της τωρινής μας ζωής. Ιδιαιτέρως για την Κυπρία, μεγάλη
νεκρή είναι η Περσεφόνη Παπαδοπούλου […] Δεν είναι αρκετό να
κλαίμε έναν μεγάλο νεκρό. Μήτε τιμούμε τους νεκρούς μας μόνο
με θρήνους. Αν τους μιμηθούμε προσφέρνουμε σε αυτούς τη με-
γαλύτερη τιμή. Κι αν βοηθήσουμε στη συνέχιση του έργου των
ξαναγυρίζουμε τους νεκρούς στη ζωή, ανάμεσά μας.79
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Φύλλο από το «Εκπαιδευτικόν Υπόμνημα» που κατέθεσε η Π. Παπαδοπούλου. Πηγή: κυπριακός Τύπος.
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