
O ΚόσμοςTUESDAY 23 JULY 2013 παροιΚια22

Σ  ήµερα Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013, στις 
9:30 το πρωί πραγµατοποιείται στην 
Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στη 

συνοικία Κίνγσφορντ, η Εξόδιος Ακο-
λουθία για µια σπουδαία Γυναίκα, την 
Μαρία Ραγιά – Χέϊµερ, που άφησε πίσω 
της παιδιά, σύζυγο, συγγενείς και φίλους 
να θρηνούν τον πρόωρο χαµό της.

Την Μαίρη Χέϊµερ αποχαιρετάει µε 
θλίψη η Οµογένεια ολάκερη αλλά και η 
Αυστραλιανή επιστηµονική οικογένεια 
των εκπαιδευτικών.

Η µεταστάσα υπήρξε διαπρεπής και 
πρωτοπόρος εκπαιδευτικός που δίδαξε 
και διαπαιδαγώγησε εκατοντάδες παιδιά 
που πέρασαν από το Κολλέγιο του Αγίου 
Σπυρίδωνα, το πρώτο Ελληνο-Αυστραλι-
ανό Κολλέγιο στην Πολιτεία µας.

Θυµάµαι την Μαίρη, όταν σαν νέα επι-
στήµων υπέβαλε αίτηση να διεκδικήσει 
την θέση  διευθύντριας του νέο-ιδρυθέντος 
τότε κολλεγίου εδώ και τριάντα τρία χρό-
νια. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κολλε-
γίοu επέλεξε την Μαίρη. Υπήρξε η καλύ-
τερη. Τα επιστηµονικά της προσόντα ήταν 
πολλά.  Ήδη ήταν αναγνωρισµένη από το 
Καθολικό Σύστηµα Παιδείας, που την είχε 
προαγάγει σε Deputy Principal στο ξακου-
στό σχολειό των Καθολικών Holy Cross 
College στο Ανατολικό Σύδνεϋ.  

Έτσι σε ηλικία 31 ετών, η Μαίρη Ραγιά 
Χέϊµερ κατέλαβε αξιοκρατικά την σπου-
δαία θέση της ιδρυτικής ∆ιευθύντριας. 
Την εποχή εκείνη ήταν η νεότερη ∆ιευθύ-
ντρια σχολείου στην Νέα Νότιο Ουαλία, 
που όχι=µόνο δεν απογοήτευσε κανένα, 
αλλά υπερέβη τις προσδοκίες όλων.  Συ-
νεργάστηκε µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του σχολείου, αλλά και µε τον Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεµόνων. Καθοδηγήθηκε 
από το Συµβούλιο του Κολλεγίοu και τις 
Ιερατικές αρχές, για τις ανάγκες του σχο-
λείου.  Χειρίστηκε και διαχειρίστηκε τα 
πάντα µε σεβασµό και αξιοπρέπεια. Ρω-
τώντας και ζητώντας να µάθει, έδωσε το 
παράδειγµα της αρετής στην αναζήτηση 
για γνώση =και εµπειρία.  

Πάµπολλα προσέφερε η ίδια από την 
πείρα και την γνώση της για τις απαιτή-
σεις του Αυστραλιανού Υπουργείου Παι-
δείας της Πολιτείας µας, ενώ παράλληλα 
σεβάστηκε τις επιταγές της πίστης και της 
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας  της  Οµογέ-
νειας που εδραίωσε το πρώτο ηµερήσιο 
Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο στην Πολιτεία 
µας, µε την συνεργασία και πνευµατική 
καθοδήγηση της Ορθοδόξου Αρχιεπι-
σκοπής Αυστραλίας.

Το 1983 το Κολλέγιο του Αγίου Σπυρί-
δωνα άνοιξε τις πύλες του στα παιδιά της 
παροικίας, αρχίζοντας µε δύο τάξεις του 
∆ηµοτικού. Παιδιά της δεύτερης και τρί-
της γενιάς των Ελλήνων της Αυστραλίας, 
46 σε αριθµό, γράφτηκαν στο Κολλέγιο 
και χώρεσαν στην αγκαλιά και στην καρ-
διά  της νέας γυναίκας. Η σταδιακή και 
προσεκτική εξέλιξη του ∆ηµοτικού σχο-
λείου του Κολλεγίου κάτω από την επο-
πτεία της Μαίρης Χέϊµερ υπήρξε λαµπρή 
και υποδειγµατική.

Εδώ πρέπει να πούµε ότι δεν ήταν 
µόνο τα επιστηµονικά προσόντα της 
Μαίρης που την επέβαλαν σαν την πλέον 
κατάλληλη παιδαγωγό, δασκάλα και δι-
ευθύντρια στον τοµέα της διοίκησης και 
προόδου του Κολλεγίου.

Πάνω απ’ όλα η Μαίρη Χέϊµερ ήταν µια 
επιβλητική φυσιογνωµία, παρά το νεαρό 
της ηλικίας της.   Είχε πλήρη επίγνωση 
του ποια ήταν και πρωτίστως ποια ήταν 
η µεγάλη ευθύνη για την αποστολή πού 
της ανατέθηκε. Κυριαρχούσε µε τον αδα-
µάντινο χαρακτήρα της που δεν επιδεχό-
τανε συµβιβασµούς σε θέµατα αξιών και 
ουσίας, αλλά κατακτούσε µε την γνήσια 
καλοσύνη και ανθρωπιά της, µε την προ-
σηνή προς όλους συµπεριφορά της και 
µε το χαµόγελό της που αφόπλιζε ακόµα 
και εκείνους πού πρόβαλαν εµπόδια στο 
έργο της από σκέτη άρνηση ή άγνοια, ή 
απλώς γιατί δεν πίστευαν στην αποτελε-
σµατικότη τα των προτάσεών µιας νέας 
γυναίκας, µιας γυναίκας όµως της οποίας 
την αξία ήρθε να επιβάλει το πλήρωµα 
του χρόνου.

Η Μαίρη Ραγιά Χέϊµερ υπήρξε οξυδερ-
κής και σοβαρή, δραστήρια και αποφα-
σιστική.  Η Μαίρη Ραγιά Χέϊµερ ήταν ο 
αέρας της ανανέωσης, παράγοντας αλ-
λαγής για άνοιγµα δρόµων προόδου για 
την ενορία, την =παροικία και την ευρύ-
τερη οµογένεια.  Ήταν, θα έλεγα, η εποχή 

του µεγάλου αγώνα για την πραγµάτωση 
των ιδανικών της ∆ηµοκρατίας του πολυ-
πολιτισµικού οράµατος της πολυεθνικής 
Αυστραλίας που στηριζότανε στο αναφαί-
ρετο δικαίωµα των πολιτών να διαφυλά-
τουν την πολιτιστική και γλωσσική τους 
παράδοση, χωρίς διάκριση και φόβο.  

Στους αγώνες της για την επικράτηση 
της σωστής παιδαγωγικής  παράδοσης η 
Μαίρη είχε σύντροφο και σύµβουλο τον 
λατρευτό της σύζυγο Πήτερ Χέϊµερ, που 
ήταν γνωστός εκπαιδευτικός, γυµνασι-
άρχης έµπειρος σε θέµατα παιδείας και 
αγωγής και διοίκησης  εκπαιδευτικών 
οργανισµών, 

Ο Πήτερ Χέϊµερ δεν έχει Ελληνική κα-
ταγωγή αλλά ήταν γνώστης και λάτρης 
της µεγάλης γλωσσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της γυναίκας του της οποί-
ας, κυρίαρχοuς σκοπός ήταν η σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών µε βάση 
την αγάπη και την κατανόηση των ανα-
γκών της τρυφερής και άδολης παιδικής 
ψυχής.

Η =συνεργασία µου µε την Μαίρη κρά-
τησε πολλά χρόνια, όσα χρόνια ήµουνα 

πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και φί-
λων του Κολλεγίου.     

Θυµάµαι τα λόγια της όταν αναφερόταν 
στα παιδιά: «Είµαι τυχερή» έλεγε «που µε 
τριγυρίζει ένας κόσµος όµορφος αγγελι-
κά πλασµένος. Τα =παιδιά! Αγαπώ τα και 
τα νοιάζοµαι πολλά!»  µου έλεγε µε την 
χαριτωµένη Κυπριακή λαλιά της!

Σαν Μάνα, ήξερα πως κοντά στη Μαί-
ρη, το παιδί µου είχε τη φροντίδα, την 
έγνοια και την προστασίας της. Αυτό το 
αίσθηµα της σιγουριάς, που ένοιωθα 
είναι κάτι που όλοι οι γονείς το νιώ-
θαµε και οφείλαµε ευγνωµοσύνη που 
µια τέτοια γυναίκα είχε την ευθύνη του 
σχολείου.

Η Μαίρη Χέϊµερ ενέπνεε τους γονείς 
να βοηθούν το σχολείο εκεί που υπήρ-
χε ανάγκη. Οι γονείς δηµιουργώντας τον 
Σύλλογο Γονέων και Φίλων του Σχολεί-
ου συµπαραστάθηκαν όπως έπρεπε στην 
Μαίρη Χαίηµερ. Βεβαίως στο σηµείο 
αυτό βρήκε η Μαίρη και µεγάλη κατανό-
ηση από τον Ιερατικό προϊστάµενο της 
Ενορίας τον Π/Πρεσβύτερο Πατέρα Στυ-
λιανό Σκούτα και τους άοκνους συνεργά-
τες του, τόσο στην Εκκλησία όσο και στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κολλεγίου.

Όχι µόνον όσοι είχαν παιδιά στο 
σχολείο, αλλά και οι Οµογένεια γενικά, 
εκτίµησαν την µεγάλη προσφορά της. Η 
Μαίρη Χέϊµερ ενέπνεε όσους την γνώ-
ριζαν. Η προτροπή της ήταν να αγωνί-
ζονται όλοι για το «ευ πράττειν, χωρίς 
εγωισµούς ή µεµψιµοιρίες. Η ευρύτητα 
της σκέψης της και η µεγαλοψυχία της 
υπήρξε παράδειγµα προς µίµηση.

Ελπίζαµε ότι θα ήταν κοντά µας για 
πολλά χρόνια. Αλλά βέβαια «άλλαι µεν 
βουλαί ανθρώπων,άλλα δε Θεός κελεύ-
ει».  

Στο σηµείο αυτό θυµάµαι τα λόγια µιας 
φίλης Πανεπιστηµιακής ∆ασκάλας, της 
Μερόπης Σπυροπούλου που έγραψε σε 
κάποιο άρθρο της τις ακόλουθες σκέψεις: 
«Ασυναίσθητα και µε κρυφή ελπίδα, δί-
νουµε στις λέξεις «πολλά χρόνια» µια 
απροσδιόριστη διάσταση αιωνιότητας 
και παραβλέπουµε δυστυχώς ή ευτυχώς 
το ότι κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει τη 
πεπερασµένη διάρκεια που ενυπάρχει σ’ 
αυτές τις λέξεις.»Και όντως, δεν µπορού-
µε ή καλύτερα δεν θέλουµε να παραδε-
χτούµε ότι τόσο η ύπαρξή µας όσο και 
η ύπαρξη αγαπηµένων προσώπων είναι 
πρόσκαιρη.  

Εκείνο που µένει σε µας είναι να κρα-
τάµε πάντα ζωντανή και αιώνια την µνή-
µη ανθρώπων σαν την Μαίρη Χέϊµερ. 
Για όσους παραµένουµε ακόµα εδώ, ας 
δεχτούµε για παρηγοριά το χάϊδεµα που 
δέχεται η ψυχή µας όταν αναπολούµε το 
γλυκό χαµόγελο της «καλής κ’ αγαθής» 
Μαίρης Ρ. Χέϊµερ.

Με τούτο το ΕΛΕΓΕΙΟ στη µνήµη της, 
συλλυπούµαι τον άνδρα της και τα παιδιά 
της, τους συγγενείς, φίλους και συνερ-
γάτες της. Αντί ανθέων, καταθέτω στον 
Τάφο Σου Μαρία Ραγιά Χέϊµερ το ποίηµα  
ΦΩΝΕΣ του Κωνσταντίνου Καβάφη: 
Ιδανικές φωνές κι αγαπηµένες
εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι
για µας χαµένοι σαν τους πεθαµένους.
Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε•
κάποτε µες στην σκέψι τες ακούει το µυαλό.
Και µε τον ήχο των για µια στιγµή επιστρέφουν
ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής µας 
σα µουσική, την νύχτα, µακρυνή, που σβύνει 
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