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Ως Πρόεδρος της
Εφορείας Ελληνι-
κών Εκπαιδευτη-

ρίων Λευκωσίας θα ήθελα
καταρχάς να ευχαριστήσω
όσους με εμπιστεύτηκαν
και με εξέλεξαν σε αυτή την
υπεύθυνη και νευραλγική
θέση.
Έχοντας επίγνωση του κα-
θήκοντος που ανέλαβα
καταβάλλω εκείνη τη δύ-

ναμη που απαιτείται για να ανταποκριθώ πληρέστατα
στο έργο μου αλλά και κάθε προσπάθεια μαζί με όλους
τους συνεργατές μου για να επιτευχθούν οι στόχοι και
τα οράματα που έθεσε η υπηρεσία μας.
Ανιδιοτελώς και με πίστη σε ιδανικά και αρχές θέτουμε
εξαρχής ως κύριο στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία
των σχολείων μας, την υγεία των μαθητών μας, την
προαγωγή του ήθους και την καλλιέργεια της προσωπι-
κότητας των νέων μας.
Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας είναι και παραμένει αρω-
γός σε κάθε οικονομική, ηθική και κοινωνική προοπτική
του τόπου μας και των συνανθρώπων μας, έτσι ώστε να
καταστεί η εκπαίδευσή μας πιο παραγωγική και πιο
αποτελεσματική στους δύσκολους καιρούς που περνά
η πατρίδα μας.

Χαιρετισμός του Προέδρου
της Εφορείας Ελληνικών

Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
κ. Γιάννη Α. Οικονομίδη
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Με την
ε υ κα ι-
ρία της

έναρξης του
νέου σχολικού
έτους 2012-
2013, απευθύ-
νουμε προς τον
Πρόεδρο και τα
Μέλη της Εφο-
ρείας  των Ελ-

ληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, προς

τους Εκπαιδευτικούς μας, προς τους μαθητές
και τις μαθήτριές μας, και γενικότερα προς
όλο το ανθρώπινο δυναμικό των Σχολείων
Προδημοτικής,  Δημοτικής, Μέσης και Τεχνι-
κής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, τον εγκάρδιο
χαιρετισμό της αγάπης μας, μαζί με τις ολό-
θερμες πατρικές μας ευχές για  κάθε εκπαι-
δευτική επιτυχία  και για μια νέα αποδοτική
χρονιά   στους  νέους αγώνες που σάς αναμέ-
νουν.

Το ταξίδι προς αναζήτηση της γνώσης, της
μάθησης και ιδιαιτέρως της καλλιέργειας των

ψυχών των μαθητών μας  αρχίζει για άλλη
μια σχολική χρονιά. Σ’ αυτό, λοιπόν, το ταξίδι,
καλούνται από τη μια οι Εκπαιδευτικοί μας
να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να
ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους νέους μας
να δοκιμάσουν τις δυνάμεις, τις αντοχές τους
και να γνωρίσουν τα χαρίσματα και τις ικανό-
τητές τους. Από την άλλη, ανοίγεται μπροστά
στα παιδιά μας ένας κόσμος, τα μυστικά του
οποίου  καλούνται να εξερευνήσουν και να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαι-
ρίες, τις οποίες έχει να τους προσφέρει. 

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτι-
κοί, μαθήτριες  και μαθητές, φοιτή-
τριες και φοιτητές,

Μια νέα χρονιά αρχίζει. Μια χρονιά που
φέρνει μαζί της νέες προσδοκίες, νέες
προκλήσεις, αλλά και νέες ελπίδες για
όλους. Ελπίδες για ένα καλύτερο σχολείο,
το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργείται με
τις αλλαγές και τις καινοτομίες που έχουν
εφαρμοστεί στα πλαίσια της Εκπαιδευτι-
κής Μεταρρύθμισης. Ένα σχολείο δημο-
κρατικό και ανθρώπινο. Ένα σχολείο που
προσφέρει ένα επαρκές σώμα γνώσεων
από όλες τις επιστήμες σε όλους τους μα-
θητές.

Ένα σχολείο που καλλιεργεί τις κομβικές ιδιό-
τητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαι-
τούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Ένα
σχολείο που διαμορφώνει ενεργούς και δη-
μιουργικούς πολίτες.
Η φετινή χρονιά ξεκινά σε μια περίοδο
ιστορική για τη χώρα μας. Η Κύπρος προ-
εδρεύει κατά το δεύτερο εξάμηνο του

2012 για πρώτη
φορά του Συμ-
βουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένω-
σης. Η ανάληψη
της Προεδρίας
αποτελεί μια
πρώτης τάξεως
ευκαιρία για να
αναδειχθεί ο πο-
λιτισμός μας, η φι-
λόξενη διάθεσή μας αλλά και οι δυνατό-
τητες μας να συνεισφέρουμε ουσιαστικά
στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώ-
πης. Σας καλώ και σας ενθαρρύνω να δεί-
τε τους εαυτούς σας ως τους πρωταγωνι-
στές αυτού του ιστορικού εγχειρήματος
και να συμβάλετε, ως ενεργοί και δημο-
κρατικοί πολίτες, στην επιτυχία της Κυ-
πριακής Προεδρίας, στην επιτυχία της Κύ-
πρου μας, για να κάνουμε και τον τόπο
μας περήφανο και όλη την Ευρώπη περή-
φανη για την Κύπρο.

(Ολόκληρο το μήνυμα του Υπουργού στη σελ. 4)

Το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού, κ. Γιώργου Δημοσθένους, για την

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β’ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ»  ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Πρόεδρος
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Μέλος
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Μέλος
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Μέλος
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Μέλος
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Μέλος
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Μέλος
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ΧΟΡΗΓΟΣ

.OÙ·Ó Ë ÌÓ‹ÌË Á˘ÚÓ¿ ÛÙ· ÂÚ·ÛÌ¤Ó·...

Η «ΦΩΝΗ ΜΑΣ» ΤΗΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
εκδίδεται από την
Συντακτική Ομάδα.

Κατά νόμον Υπεύθυνος
Γιάννης Οικονομίδης,

Πρόεδρος ΕΕΕΛ

Σε κάθε τεύχος της εφημερίδας μας
θα παρουσιάζεται το ιστορικό
των σχολείων που ανήκουν

στην Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

Εορτή της Σημαίας στην αυλή του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Εορτή της Σημαίας. Περιφορά των σημαιών στην αυλή του Παγκυπρίου Γυμνασίου κατά
τον Εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940. 28 Οκτωβρίου 1992.

Ο Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου  Φρ. Πετρίδης προσφωνεί τους μαθητές κατά
την Εορτή της Σημαίας. 1966-1967.
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Mε την ευκαιρία της έναρξης του νέου
σχολικού έτους 2012-2013, απευθύ-
νουμε προς τον Πρόεδρο και τα Μέ-

λη της Εφορείας  των Ελληνικών Εκπαιδευτη-
ρίων Λευκωσίας, προς τους Εκπαιδευτικούς
μας, προς τους μαθητές και τις μαθήτριές μας,
και γενικότερα προς όλο το ανθρώπινο δυνα-
μικό των Σχολείων Προδημοτικής,  Δημοτι-
κής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λευκω-
σίας, τον εγκάρδιο χαιρετισμό της αγάπης
μας, μαζί με τις ολόθερμες πατρικές μας ευχές
για  κάθε εκπαιδευτική επιτυχία  και για μια
νέα αποδοτική χρονιά   στους  νέους αγώνες
που σάς αναμένουν.

Το ταξίδι προς αναζήτηση της γνώσης, της μά-
θησης και ιδιαιτέρως τής καλλιέργειας των ψυ-
χών των μαθητών μας  αρχίζει για άλλη μια
σχολική χρονιά. Σ’ αυτό, λοιπόν, το ταξίδι, κα-
λούνται από την μια οι Εκπαιδευτικοί μας να
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να εν-
θαρρύνουν τα παιδιά και τους νέους μας να
δοκιμάσουν τις δυνάμεις, τις αντοχές τους και
να γνωρίσουν τα χαρίσματα και τις ικανότητές
τους. Από την άλλη, ανοίγεται μπροστά στα
παιδιά μας ένας κόσμος, τα μυστικά του οποί-
ου  καλούνται να εξερευνήσουν και να αξιο-
ποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες, τις
οποίες έχει να τους προσφέρει. 

Ο δρόμος αυτός, δεν είναι εύκολος. Τα εμπό-
δια και οι δυσκολίες είναι,  σίγουρα, πολλές. Ως
Εκπαιδευτικοί, ως μαθητές, ως νέοι άνθρωποι

και γενικότερα ως κοινωνία ερχόμαστε αντιμέ-
τωποι με τα προβλήματα του σύγχρονου τρό-
που ζωής: την κρίση ηθικών αξιών, την απου-
σία οραμάτων και συλλογικών στόχων, την
εξασφάλιση του προσωπικού συμφέροντος
έναντι του συλλογικού, την απουσία συνειδή-
σεως, την οικονομική κρίση. Όλα αυτά τα προ-
βλήματα συμβάλλουν, δυστυχώς, στην ανά-
πτυξη της ιδέας για έναν εσωτερικά κενό άν-
θρωπο, ο οποίος στοχεύει όχι στην εσωτερική-
πνευματική καλλιέργειά του, αλλά στη χωρίς
βάθος επαγγελματική κατάρτιση και στην
απόκτηση όλο και περισσότερο υλικών αγα-
θών.

Σε μια εποχή, λοιπόν, στην οποία οι πνευματι-
κές αξίες και τα ιδανικά προκλητικά έχουν
υποβαθμιστεί και περιθωριοποιηθεί, η Παι-
δεία έχει τη μεγάλη ευθύνη και αναλαμβάνει
τη μεγάλη προσπάθεια για μια κοινωνία ήθους
και αρετής, διότι αυτή αποτελεί  τη Διαθήκη
που πανανθρώπινού μας πολιτισμού. 

Η Εκκλησία μας σταθερά και διαχρονικά πα-
ραμένει προσηλωμένη στις αρχές και αξίες
του Ελληνοχριστιανικού μας Πολιτισμού και
με συνέπεια τονίζει την ανάγκη για την καλ-
λιέργεια ενός προτύπου, του οποίου κέντρο
θα είναι ο Χριστός. Βεβαίως, με αυτό δεν ση-
μαίνει ότι η Παιδεία μας, δεν θα λαμβάνει υπό-
ψη τις σύγχρονες επιτεύξεις της επιστήμης και
της Τεχνολογίας. Κοντά, όμως, στη σημερινή

απίστευτη πρόοδο σε όλους τους τομείς της
επιστήμης, ως Εκκλησία μάς ενδιαφέρει  πρω-
τίστως  η πνευματική ανέλιξη και προκοπή τής
κοινωνίας μας. Και ασφαλέστατα, το μοναδικό
και αιώνιο πρότυπο για όλους, και ιδιαίτερα
για σας τους νέους, είναι ο Χριστός.

Τονίζουμε, λοιπόν, ότι ως Εκκλησία θέλουμε
μια οργανωμένη Εκπαίδευση, η οποία να προ-
σφέρει στους νέους μας την ικανότητα να ανα-
πτύξουν μια ισορροπημένη σχέση αγάπης και
σεβασμού πρώτα προς τους ιδίους, και έπειτα
προς τον κάθε συνάνθρωπό τους, ο οποίος εί-
ναι και αυτός πλάσμα και δημιούργημα του
Θεού. 

Συνεπώς, ο καρπός του δικού σας έργου, αγα-
πητοί μας Εκπαιδευτικοί, είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Ο Άνθρωπος, που θα έχει το θάρρος και τη δύ-
ναμη να σταθεί αποτελεσματικά μπροστά στα
ρεύματα και στην υποκουλτούρα της εποχής
μας και να τα δαμάσει. Αναμφίβολα, ο Άνθρω-
πος αυτός ούτε αδύνατο είναι να υπάρξει, αλλ’
ούτε και θα διαμορφωθεί από τη μια στιγμή
στην άλλη. Ο Άνθρωπος αυτός, φίλοι Εκπαι-
δευτικοί, θα  διαμορφωθεί –και πρέπει να δια-
μορφωθεί– ως  καρπός της δικής σας συμβο-
λής και του δικού σας  υψηλού ιδεολογικού
ανθρωποπλαστικού ρόλου στις σύγχρονες
κοινωνίες. 

Σημειώνουμε, τέλος, ότι οι ιδιαίτερες συνθή-
κες, που επέβαλαν στην πατρίδα μας η τουρκι-
κή εισβολή και η κατοχή, εδώ και τριανταοκτώ
χρόνια, υποδεικνύουν το σημαντικό καθήκον,
που έχετε ως Εκπαιδευτικοί, στο να καλλιερ-
γείτε ακατάπαυστα στα παιδιά και τους νέους
μας τον πόθο για την απελευθέρωση, για τη
δικαίωση και για την επιστροφή στα σκλαβω-
μένα σήμερα μέρη μας, σε μια ελεύθερη και
ενωμένη Κύπρο στην οποία να βασιλεύουν οι
διεθνώς παραδεδεγμένες αξίες τής ζωής.

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, συγχαίρουμε
και πάλι την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτη-
ρίων Λευκωσίας για το σημαντικό έργο και την
πολύμορφη προσφορά της και ευχόμαστε
όπως ο Κύριος στηρίζει σ’ αυτό το ταξίδι της
καλλιέργειας της ψυχής, της αναζήτησης και
της ανακάλυψης της γνώσης, Εκπαιδευτικούς,
μαθητές και μαθήτριες. 

Καλή χρονιά και καλή δύναμη σε όλους σας!

Μετ’ ευχών

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου   

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β’
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ» 

ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

«... Ο Άνθρωπος, που θα έχει το
θάρρος και τη δύναμη να σταθεί
αποτελεσματικά μπροστά στα
ρεύματα και στην υποκουλτούρα
της εποχής μας και να τα δαμάσει.
Αναμφίβολα, ο Άνθρωπος αυτός
ούτε αδύνατο είναι να υπάρξει,
αλλ’ ούτε και θα διαμορφωθεί από
τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Άν-
θρωπος αυτός, φίλοι Εκπαιδευτι-
κοί, θα  διαμορφωθεί –και πρέπει
να διαμορφωθεί– ως  καρπός της
δικής σας συμβολής και του δικού
σας  υψηλού ιδεολογικού ανθρω-
ποπλαστικού ρόλου στις σύγχρο-
νες κοινωνίες...» 
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Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
μαθήτριες και μαθητές, φοιτήτριες και φοιτητές,

Μια νέα χρονιά αρχίζει. Μια χρονιά που
φέρνει μαζί της νέες προσδοκίες, νέες
προκλήσεις, αλλά και νέες ελπίδες για

όλους. Ελπίδες για ένα καλύτερο σχολείο, το
οποίο έχει αρχίσει να δημιουργείται με τις αλ-
λαγές και τις καινοτομίες που έχουν εφαρμο-
στεί στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρ-
ρύθμισης. Ένα σχολείο δημοκρατικό και αν-
θρώπινο. Ένα σχολείο που προσφέρει ένα
επαρκές σώμα γνώσεων από όλες τις επιστή-
μες σε όλους τους μαθητές.

Ένα σχολείο που καλλιεργεί τις κομβικές ιδιότητες,
ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην
κοινωνία του 21ου αιώνα. Ένα σχολείο που δια-
μορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες.

Η φετινή χρονιά ξεκινά σε μια περίοδο ιστορι-
κή για τη χώρα μας. Η Κύπρος προεδρεύει κα-
τά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 για πρώτη
φορά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η ανάληψη της Προεδρίας αποτελεί μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αναδειχθεί ο
πολιτισμός μας, η φιλόξενη διάθεσή μας αλλά
και οι δυνατότητες μας να συνεισφέρουμε ου-
σιαστικά στην οικοδόμηση μιας καλύτερης
Ευρώπης. Σας καλώ και σας ενθαρρύνω να
δείτε τους εαυτούς σας ως τους πρωταγωνι-
στές αυτού του ιστορικού εγχειρήματος και να
συμβάλετε, ως ενεργοί και δημοκρατικοί πολί-
τες, στην επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας,
στην επιτυχία της Κύπρου μας, για να κάνουμε
και τον τόπο μας περήφανο και όλη την Ευρώ-
πη περήφανη για την Κύπρο.

Ταυτόχρονα, διερχόμαστε μια δύσκολη περίο-
δο, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης που έχει επηρεάσει και τη χώρα

μας. Μια κρίση, η οποία δε θα επιτρέψουμε να
αποτελέσει εμπόδιο στην πορεία αναβάθμι-
σης του εκπαιδευτικού συστήματος που ξεκι-
νήσαμε, γιατί, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, η
παιδεία και ο πολιτισμός είναι η ελπίδα μας για
ένα καλύτερο μέλλον. Επενδύουμε στην παι-
δεία, για το παρόν και το μέλλον, την κοινωνι-
κή, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική
ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας μας.

Μια πολιτεία, εξάλλου, πραγματώνει τους στό-
χους της και την ουσία της ύπαρξης της, παρέ-
χοντας στη νεότερη γενιά, στους μελλοντικούς
πολίτες της, τις καλύτερες ευκαιρίες για την πε-
ραιτέρω πρόοδο τους και τη διασφάλιση ενός
καλύτερου μέλλοντος. Για ένα μέλλον ανάπτυ-
ξης και ευημερίας, που θα προσφέρει περισσό-
τερες ευκαιρίες στους νέους και τις νέες.

Γι’ αυτό βασιζόμαστε στις χιλιάδες των σπου-
δαίων εκπαιδευτικών, των δασκάλων σας.

Στους εκπαιδευτικούς εύχομαι κάθε επιτυχία
στο υπεύθυνο παιδαγωγικό τους έργο και μια
δημιουργική και αποδοτική σχολική χρονιά.
Αποτελεί πεποίθησή μου ότι η εκπαιδευτική
μας κοινότητα διαθέτει εκπαιδευτικούς με
υψηλό ηθικό έρεισμα, βαθιά γνώση, πίστη στις
αξίες της δημόσιας εκπαίδευσης και δίψα για
προσφορά.

Στους μαθητές εύχομαι να έχουν καλή πρό-

οδο, δύναμη και αισιοδοξία, ώστε να κερδί-
σουν τα εφόδια εκείνα που θα τους κάνουν
χρήσιμους ανθρώπους, για τον εαυτό τους και
το κοινωνικό σύνολο. Ειδική αναφορά θα ήθε-
λα να κάνω σήμερα στις μαθήτριες και τους
μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού,
που σίγουρα αισθάνονται μεγαλύτερη αγωνία
μπροστά στις προκλήσεις της σχολικής ζωής.
Σε εσάς θέλω να ευχηθώ ξεχωριστά καλή αρ-
χή και να υποσχεθώ ότι θα έχετε την αγάπη
των δασκάλων σας για να προσαρμοστείτε
στο σχολικό περιβάλλον.

Στους φοιτητές, εύχομαι να συνεχίσουν να
οραματίζονται και να διεκδικούν προσωπικά
και συλλογικά τα όνειρά τους. Να κρατούν ψη-
λά τη σημαία του αγώνα και της γνώσης και να
μην αφήσουν καμία δυσκολία να εμποδίσει
την ολοκλήρωση των σπουδών τους, που
αποτελούν το πολυτιμότερο εφόδιο για τη
μελλοντική τους σταδιοδρομία. Τέλος, στους
πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, πέ-
ραν από τα θερμά μου συγχαρητήρια για την
επιτυχία τους, θέλω να υποσχεθώ ότι θα συνε-
χίσουμε να εργαζόμαστε για τη διατήρηση και
ενίσχυση του ήδη υψηλού επιπέδου σπουδών,
ώστε να ανοίγονται συνεχώς δρόμοι για μια
πετυχημένη μελλοντική σταδιοδρομία στην
Κύπρο, στην Ευρώπη και αλλού.

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθή-
τριες και μαθητές, φοιτήτριες και φοιτητές,

Οι αγώνες και οι ανησυχίες μας δεν περιορί-
ζονται όμως στην εκπαιδευτική πτυχή της
ζωής μας. Η φετινή σχολική χρονιά βρίσκει και
πάλι την πατρίδα μας να βιώνει την τουρκική
κατοχή. Η εξεύρεση μιας ειρηνικής, δίκαιης και
βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος,
που θα διασφαλίζει την ειρηνική και αρμονική
συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων
και όλων γενικά των νόμιμων κατοίκων του
νησιού μας, εξακολουθεί να είναι η κύρια επι-
δίωξή μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση
του τόπου μας θα πρέπει να είναι εναρμονι-
σμένη με τους στόχους και τις επιδιώξεις της
πολιτείας, στοχεύοντας στην αγωνιστική δια-
παιδαγώγηση της νεολαίας μας με στόχο την
απαλλαγή από την κατοχή.

Φίλες και Φίλοι

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολι-
κής και ακαδημαϊκής χρονιάς εύχομαι σε
όλους και όλες μία χρονιά δημιουργική με
υγεία, δημιουργικότητα και έμπνευση. Στις δύ-
σκολες συνθήκες καλούμαστε να δείξουμε τη
δύναμή μας και να αντιμετωπίσουμε τις προ-
κλήσεις με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Καλή
δύναμη και καλή πρόοδο σε όλους.

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού,
κ. Γιώργου Δημοσθένους,

για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013

«...Η φετινή χρονιά ξεκινά σε μια
περίοδο ιστορική για τη χώρα μας.
Η Κύπρος προεδρεύει κατά το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2012 για πρώτη
φορά του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Η ανάληψη της
Προεδρίας αποτελεί μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για να αναδειχθεί
ο πολιτισμός μας, η φιλόξενη διά-
θεσή μας αλλά και οι δυνατότητες
μας να συνεισφέρουμε ουσιαστικά
στην οικοδόμηση μιας καλύτερης
Ευρώπης. Σας καλώ και σας ενθαρ-
ρύνω να δείτε τους εαυτούς σας ως
τους πρωταγωνιστές αυτού του
ιστορικού εγχειρήματος και να
συμβάλετε, ως ενεργοί και δημο-
κρατικοί πολίτες, στην επιτυχία της
Κυπριακής Προεδρίας, στην επιτυ-
χία της Κύπρου μας, για να κάνουμε
και τον τόπο μας περήφανο και όλη
την Ευρώπη περήφανη για την Κύ-
προ...»
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Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Σπουδαστές και σπουδάστριες,
Φοιτητές και φοιτήτριες,

Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά και πάλιν.
Το ταξίδι της περιπλάνησης στον εκπλη-
κτικό κόσμο της γνώσης έχει αρχίσει, με
συνοδοιπόρους τους δασκάλους και κα-
θηγητές σας. Μαζί σας συνοδοιπορώ και
εγώ με τις ευχές μου για μια καλή και
αποδοτική χρονιά. Σφίγγω το χέρι στα
πρωτάκια που με άγχος και αγωνία
αναμένουν να γνωρίσουν το νέο σχολικό
περιβάλλον, χαιρετίζω τους γονείς που
στέκονται υπομονετικά και με αγάπη
δίπλα τους, νοερά αγκαλιάζω με το δέον-
τα θαυμασμό τους εγκλωβισμένους μα-
θητές και μαθήτριες του Ριζοκαρπάσου.
Σε όλους τους εκπαιδευτικούς και το
λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων
απευθύνω το μήνυμα της προσήλωσης
στους ψηλούς στόχους της γνώσης και
της αρετής ώστε να είναι αποτελεσματι-
κοί στο έργο που έχουν αναλάβει. Για μια
ακόμη φορά επιβεβαιώνω την εκτίμηση
με την οποία η Εκκλησία περιβάλλει το
έργο της παιδείας του τόπου.

Αγαπητοί νέοι και νέες,

Τώρα που συστηματικά ξεκινά το σχολείο
και ξαναμπαίνετε στο ρυθμό, θέλω να
σας θυμίσω μια ζωτική αλήθεια. Ότι κάθε
έργο σπουδαίο, αρχινά από κάτι φαινομε-
νικά μικρό, ίσως ασήμαντο. Προσέξτε τον
κορμό ενός δέντρου· έγινε από ένα μικρό

δεντράκι. Κοιτάξτε τον πύργο με τα εφτά
πατώματα· ξεκίνησε με μια φτυαριά. Μια
πορεία χιλιομέτρων άρχισε από ένα
βήμα.

Αυτό, αν το μεταφέρουμε στην καθημε-
ρινή μας ζωή, σημαίνει ότι για να γίνουμε
σωστοί άνθρωποι πρέπει να κάνουμε
μικρά και σταθερά βήματα από τώρα. Ξε-
κινήστε λοιπόν από τώρα να υπακούτε
στους κανονισμούς λειτουργίας του σχο-
λείου σας. Βάλτε ως στόχο να αποδίδετε
ίση αξία σε όλους τους συμμαθητές σας,
ανεξάρτητα αν κάποιοι απʼ αυτούς έχουν
κάτι το διαφορετικό σε σχέση με σας.
Κρατήστε τη σχέση σας μακρυά από υπο-
κρισίες και ψεύτικα συναισθήματα.
Βάλτε μέσα στην καρδιά σας το φως το
αληθινόν, δηλαδή τον Χριστό, για να φω-
τιστείτε και να φωτίσετε τους γύρω σας.
Αφήστε Εκείνον να κατευθύνει τα
βήματά σας «προς εργασίαν των εντολών
Του». Έτσι σιγά‐σιγά θα κτίσετε το χα-
ρακτήρα και την προσωπικότητά σας. Η
κοινωνία μας χρειάζεται μεγάλες τομές.
Αυτές μόνο εσείς οι νέοι μπορείτε να τις
κάνετε. Αρκεί να το λέει η καρδιά σας και
να είστε σωστοί.

Αγαπητά μου παιδιά,
Όπως γνωρίζετε τα οικονομικά δεδομένα
στον τόπο μας, εδώ και αρκετό καιρό,
έχουν αλλάξει. Πολλοί οικογενειάρχες
έχουν απολέσει μέρος των εισοδημάτων
τους ή ακόμη και την ίδια τη δουλειά
τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ευη-
μερία και η σπατάλη των αγαθών, που
μέχρι πιο πριν χαρακτήριζε την κοινωνία
μας, θα πρέπει να δώσει τη θέση της στη
σωστή και λογική χρήση κάθε πράγματος
που καταναλώνουμε. Η Εκκλησία, όπως
και άλλοι φορείς, προσπαθεί να ανα-
κουφίσει συνανθρώπους μας που αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες.

Καλώ λοιπόν και σας να βοηθήσετε με
τον τρόπο σας. Αγοράζετε ό, τι είναι
απολύτως χρήσιμο· μη συσσωρεύετε
αγαθά‐ ρούχα, ηλεκτρονικά είδη, τεχνο-
λογικό εξοπλισμό, ό,τι άλλο‐ που είναι
αχρείαστα. Δώστε έτσι χέρι βοήθειας στο
σπίτι σας ή όπου αλλού χρειάζεται. Το
μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι ότι ως
λαός αντέχουμε κάτω από όποια πίεση,
ότι ο πιο συνειδητοποιημένος κατανα-
λωτής είναι ο πιο οικονόμος, ότι η άκριτη
σπατάλη ήταν και θα είναι πάντοτε μια
ψευδαίσθηση ευτυχίας. Και αυτό, προ-
σπαθήστε να το εφαρμόσετε όσο μπο-
ρείτε. Είστε πλασμένοι για να ξεπερνάτε

τα δύσκολα, αποτολμήστε το.

Φίλοι μαθητές και μαθήτριες, σπου-
δαστές και φοιτητές,

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 είναι
σταθμός και αφετηρία νέων προκλήσεων
για μας. Έχουμε ήδη αναλάβει την προ-
εδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο
έργο αυτό τόσο στους διοργανωτές όσο
και στους συμμετόχους, που είναι
άνθρωποι με πολιτειακά και κυβερνητικά
αξιώματα από όλη την Ευρώπη. Μέσα από
αυτή την αναβαθμισμένη συμμετοχή της
Κύπρου μας, βαθύτατη ευχή μας είναι και
παραμένει η ανάδειξη της ανάγκης να
ελευθερωθεί η μοναδική ευρωπαϊκή
χώρα που είναι ακόμη μοιρασμένη από
στρατούς κατοχής και συρματοπλέγμα-
τα. Και αυτή η ευχή ας γίνει μόνιμο βίωμα
και στόχος στη ζωή όλων μας.

Τότε μόνο μπορούμε ως λαός να
προσβλέπουμε στο μέλλον με αισιοδοξία.

Καλή και φωτισμένη πορεία για τη νέα
σχολική χρονιά.

Ευχέτης προς Κύριον

«...Βάλτε ως στόχο να αποδίδετε
ίση αξία σε όλους τους συμμα-
θητές σας, ανεξάρτητα αν κάποιοι
απʼ αυτούς έχουν κάτι το διαφορε-
τικό σε σχέση με σας. Κρατήστε
τη σχέση σας μακρυά από υπο-
κρισίες και ψεύτικα συναισθήμα-
τα. Βάλτε μέσα στην καρδιά σας
το φως το αληθινόν, δηλαδή τον
Χριστό, για να φωτιστείτε και να
φωτίσετε τους γύρω σας. Αφήστε
Εκείνον να κατευθύνει τα βήματά
σας «προς εργασίαν των εντολών
Του». Έτσι σιγά‐σιγά θα κτίσετε
το χαρακτήρα και την προσω-
πικότητά σας. Η κοινωνία μας
χρειάζεται μεγάλες τομές. Αυτές
μόνο εσείς οι νέοι μπορείτε να τις
κάνετε. Αρκεί να το λέει η καρδιά
σας και να είστε σωστοί...»
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Ηδιευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου
Αγίου Κασσιανού σε ομιλία της, κατά
την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε

στο σχολείο στις 15/06/2012 για την Ανάλη-
ψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, ενόψει της επίσκεψης
της Υπουργού Εξωτερικών κας Ερατώς Κοζά-
κου Μαρκουλλή για την παρουσίαση του βι-
βλίου «Το Ταξίδι της Ευρώπης» τόνισε τη με-
γάλη σημασία συμμετοχής όλων των σχολεί-
ων στην Ευρωπαϊκή προεδρία, και ιδιαίτερα
των ακριτικών σχολείων όπως το Δημοτικό
Σχολείο Αγίου Κασσιανού.

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού που
στεγάζεται στην οδό Αντιγόνου 28, κοντά
στην Πράσινη Γραμμή στέκει αγέρωχο και
αγωνίζεται υλοποιώντας τους στόχους του
ΥΠΠ με μεγάλη επιτυχία. Η συγγραφή παρα-
μυθιού, η ιστορική εμβάθυνση στις χώρες
μέλη της ΕΕ, η συγγραφή ποιημάτων για τις
ευρωπαϊκές πατρίδες είναι μόνο μερικές
από τις δραστηριότητες που επιτελέστηκαν
κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012.

Ευχαρίστησε το προσωπικό για την εξαίρε-
τη εργασία, αλλά ιδιαίτερες ευχαριστίες
απεύθυνε προς την Υπουργό Εξωτερικών η
οποία, παρά το φόρτο εργασίας, συγκινήθη-
κε με το παραμύθι των παιδιών βρήκε χρόνο
να επισκεφτεί το σχολείο και να συμπρωτα-
γωνιστήσει με τους μαθητές πάνω στην
σκηνή.

Φλώρα Κεπόλα Τσιόλα
Διευθύντρια του σχολείου

Στις 15-6-2012 η Υπουργός Εξωτερικών επισκέ-
φτηκε το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού για
να γνωρίσει το ακριτικό σχολείο και να ταξιδέψει

με τα φτερά της φαντασίας μέσα από την παρου-
σίαση του παραμυθιού « Το ταξίδι της Ευρώπης»,
έργο που έγραψαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης.

Η Υπουργός έγινε ένα με τα παιδιά και αναπο-
λώντας τα παιδικά της χρόνια, με μεγάλο ενθου-
σιασμό, βγήκε στη σκηνή και αφηγήθηκε  το
παραμύθι, ενώ παράλληλα  γινόταν δραματο-
ποίησή του από τους μαθητές..

Στο πλαίσιο των ισότιμων εταίρων και των ίσων
υποχρεώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση,  η Κύ-
προς θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμη-
νο του 2012.   Συνεπώς, η επιδίωξη απόκτησης
γνώσεων γύρω από το θεσμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών
σχετικά με τις στάσεις και τις αξίες που διέπουν
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέ-
λεσε στόχο και αφετηρία για το Δημοτικό Σχο-
λείο Αγίου Κασσιανού. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του υπό έμφαση
στόχου αυτού, τα παιδιά του Δημοτικού Σχολεί-
ου Αγίου Κασσιανού, ενός ακριτικού σχολείου
που είναι ενταγμένο στα προγράμματα ΖΕΠ (Ζώ-
νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) άρχισαν να
ανακαλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από
διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Τα αποτελέσματα του έργου που επιτελέστηκε
τη σχολική  χρονιά 2011/2012, παρουσιάστηκαν
στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κασσια-
νού την Παρασκευή 15η Ιουνίου 2012 ,κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το σχολείο
για την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και
με την ευκαιρία της επίσκεψης της Υπουργού
Εξωτερικών. 

Στο σύντομο χαιρετισμό  η  διευθύντρια του
σχολείου κυρία Φλώρα Τσιόλα Κεπόλα, αναφέρ-
θηκε στις αξίες που λειτουργούν ως κατευθυν-

τήριες γραμμές στην ανάπτυξη πολιτικής από
το σχολείο. 

Η μελέτη  για την ίδρυση και τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, αποτέλεσε την αφετηρία
έρευνας όλων των τάξεων με αποκορύφωμα  την
παρουσίαση  της  ιστορικής αναδρομής για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους μαθητές της Ε’ και
Στ΄.  Εκτός από την αναφορά στην ιστορία και πα-
ρουσίαση των χωρών μελών της Ε.Ε., οι μαθητές
παρέλασαν με τις σημαίες των χωρών και απεύ-
θυναν   χαιρετισμό στη γλώσσα της κάθε χώρας. 

Οι  έννοιες της διαφορετικότητας και  της αρμο-
νικής συνύπαρξης μεταξύ των πολιτών των χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλλιεργήθηκαν
μέσα από τη μελέτη διαφόρων Χριστουγεννιά-
τικων εθίμων .Οι μαθητές της Δ΄ τάξης παρου-
σίασαν μέσα από τα δικά τους ποιήματα , τη χώ-
ρα καταγωγής τους και εστίασαν στην έννοια
της αρμονικής συνύπαρξης των πολιτών της Ευ-
ρώπης, παρά τη διαφορετικότητά τους.

Μέσα από τους στίχους του τραγουδιού «Ο κτύ-
πος της καρδιάς μας», οι μαθητές της Α΄ και Β΄
τάξης  κατάφεραν να συγκινήσουν  και να προ-
άγουν την αλληλοαποδοχή και την ειρηνική συ-
νύπαρξη, αξίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί
σημαντικές.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η παρου-
σίαση του παραμυθιού. Το ταξίδι της Ευρώπης
από  τους μαθητές της Γ’ τάξης το οποίο  έγραψαν
οι ίδιοι και εκδόθηκε από το σχολείο.  Στα πλαίσια
της εκδήλωσης, αρχικά παρουσιάστηκε ο τρόπος
με τον οποίο εργάστηκε η τάξη για τη συγγραφή
του παραμυθιού και ακολούθως, έγινε δραματο-
ποίηση της ιστορίας, στην οποία τα παιδιά υπο-
δύθηκαν με επιτυχία ρόλους τους οποίους είχαν
δημιουργήσει και γράψει τα ίδια. 

Οι μαθητές  αρχικά είχαν ακούσει και συζητήσει
το μύθο της Ευρώπης, μέσα από την Ελληνική
Μυθολογία. Ήρθαν σε επαφή με το  εποπτικό
υλικό «Ενωμένοι στην Πολυμορφία» μέσω της
ιστοσελίδας www.europa.eu, το οποίο παρου-
σιάζει με  πολύ ζωντανή εικονογράφηση δείγ-
ματα από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γεω-
μορφολογία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.   Μελέτησαν το υλικό, συζήτησαν την πο-
λυμορφία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ακολούθως, ξεχώρισαν αγαπημέ-
νους ήρωες παραμυθιών που «μεγάλωσαν » σε
ορισμένες από τις χώρες αυτές.  

Στο σημείο αυτό, γεννήθηκε η ιδέα συγγραφής
ενός  παραμυθιού, στο οποίο η νεαρή Ευρώπη,
όπως την γνώρισαν τα παιδιά στον Ελληνικό μύ-
θο, θα συναντούσε τους ευρωπαίους συμπολί-
τες της, τους ήρωες των παραμυθιών. Έτσι, οι
μαθητές έσκυψαν πάνω από τον πολιτικό χάρτη
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πο-
λύ ενδιαφέρον, διαμόρφωσαν το δρομολόγιο
που θα ακολουθούσε η Ευρώπη στο ταξίδι της,
ώστε να συναντήσει αυτούς τους καινούριους

«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
πραγματοποίησε η Υπουργός Εξωτερικών κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή

με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κασσιανού
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Τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε στα Δημοτικά Σχολεία Α’ και
Β’  Καϊμακλίου ο καθιερωμένος αγιασμός. Τα παιδιά, το διδακτικό και
το βοηθητικό προσωπικό των δυο κύκλων συναθροίστηκαν για να

λάβουν από κοινού ευλογίες για την καινούρια σχολική χρονιά. Τον αγια-
σμό τέλεσε ο ιερέας της ενορίας Πάτερ Μάριος. Αφού τέλεσε τη λειτουρ-
γία, μίλησε στα παιδιά με απλά, κατανοητά  λόγια για την αξία της εκπαί-
δευσης, της συνέπειας και της χαράς της μάθησης. Ακολούθως, οι διευ-
θυντές των δύο σχολείων, κ. Στάλω Χατζηπιερή και κ. Γιώργος Κοξένογλου
απηύθυναν  σύντομο χαιρετισμό, παρακινώντας τα παιδιά και των δύο κύ-

κλων να συνυπάρχουν αρμονικά ως  μία κοινότητα, αφού μοιράζονται την
ίδια αυλή.

Στη συνέχεια τα παιδιά έλαβαν ένα – ένα με τη σειρά την ευλογία  από τον
ιερέα.

Η συγκέντρωση έληξε με μια μικρή δεξίωση στην αυλή του σχολείου,
όπου οι εκπαιδευτικοί των δύο κύκλων είχαν την ευκαιρία να κοινωνικο-
ποιηθούν και να γνωρίσουν νέους συνεργάτες. 

Αγιασμός στα δημοτικά σχολεία Α’ και Β’ Καϊμακλίου

φίλους στη χώρα τους.  Μέσα από προβληματι-
σμό και παιχνίδι, υπό την καθοδήγηση της δα-
σκάλας τους, αναπτύχθηκε η ιστορία, ενώ στα-
διακά εισάγονταν έννοιες όπως, το ευρώ ως ενι-
αίο νόμισμα, η ελεύθερη διακίνηση, η δημο-
κρατική σκέψη και η συλλογική λήψη αποφάσε-
ων μέσα από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωση.
Εμφανές είναι  το χιούμορ των παιδιών στο πα-
ραμύθι τους . Η νεαρή Ευρώπη του παραμυθιού
ολοκληρώνει το ταξίδι της στις ακτές της Κύ-
πρου, όπου την περιμένουν τα ίδια τα παιδιά
του Αγίου Κασσιανού και την υποδέχονται με
πολλή χαρά, ενώ ανυπομονούν να φιλοξενή-
σουν καινούριους φίλους από όλη την Ευρώπη,
αφού πια γνωρίζουν ότι η Κύπρος θα αναλάβει
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους
επόμενους έξι μήνες. Αφού ολοκληρώθηκε η
συγγραφή του παραμυθιού, ακολούθησε η ει-
κονογράφηση του από τους μαθητές οι οποίοι
ζωγράφισαν τους ήρωες όπως τους είχαν φαν-
ταστεί οι ίδιοι . Εργάστηκαν και σε αυτό το στά-
διο συνεργατικά, με κέφι και φαντασία. 

Η εκδήλωση τελείωσε με την παρουσίαση ,  κυ-
πριακών  χορών από τα κορίτσια της Ε΄ και  Στ΄.
Προσφέρθηκαν στους προσκεκλημένους κυ-
πριακά παραδοσιακά εδέσματα  και δώρα, τα
οποία περιελάμβαναν τις εκδόσεις του σχολεί-
ου, δηλαδή το παραμύθι «Το ταξίδι της Ευρώ-
πης», το βιβλίο συνταγών της Στ’ τάξης «Οι αγα-
πημένες μου συνταγές», το ημερολόγιο που εξέ-

δωσε το σχολείο με έργα τέχνης των παιδιών με
θέμα την Ειρήνη αλλά και δωράκια που τα παι-
διά είχαν ετοιμάσει για να δοθούν στους αντι-
προσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευ-
καιρία της Κυπριακής Προεδρίας, σύμφωνα με
εγκύκλιο του ΥΠΠ.

Τα παιδιά του Αγίου Κασσιανού με την εκδήλω-
ση αποθέτουν  το δικό τους  λιθαράκι  στην επι-
τυχή ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο . Ένιω-
σαν περήφανα με την επίσκεψη της Υπουργού
και την ευχαριστούν ιδιαίτερα για την αγάπη και
το ενδιαφέρον που έδειξε γι ’αυτά. Την ευχαρι-
στούν τόσο για τα δώρα που τους πρόσφερε
όσο και για την υπόσχεση της ότι θα προσπαθή-
σει έτσι ώστε  το παραμύθι των παιδιών να με-
ταφραστεί και να ταξιδέψει σε όλες τις Ευρω-
παϊκές χώρες.
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Ενημερωτικό Σεμινάριο για τους διαχειριστές κυλικείων

Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε εκπρόσωπε του
Υπουργείου Υγείας, 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας να βρίσκεστε
σήμερα εδώ, για να ακούσετε χρήσιμα πράγματα που
αφορούν το χειρισμό των τροφίμων.

Η σημερινή ενημερωτική συνάντηση γίνεται, επει-
δή η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκω-
σίας δίνει ιδιαίτερη σημασία και νιώθει έντονα την
ευθύνη της διασφάλισης  της υγείας των μαθητών
των Σχολείων της περιφέρειας της.

Όλοι εσείς που χειρίζεστε τρόφιμα στα κυλικεία
των Σχολείων μας, αποτελείτε την πρώτη γραμμή
προστασίας αυτού του πληθυσμού και θα πρέπει
να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε στην καθημερινή
διεκπεραίωση της ετοιμασίας, διατήρησης και
σερβιρίσματος των τροφίμων.

Τα τρόφιμα αλλοιώνονται όταν δεν κατασκευά-
ζονται και δεν διατηρούνται σωστά.

Οι πέντε βασικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρ-
μόζετε ώστε να προσφέρετε ασφαλή τρόφιμα είναι : 

1.  Αγορά  καλής ποιότητας πρώτων υλών.
2.  Διατήρηση πρώτων υλών σε κατάλληλη θερ-
μοκρασία.
3.  Σωστή προετοιμασία τροφίμων.

4.  Διατήρηση  τροφίμων σε κατάλληλη θερμο-
κρασία 
5. Σωστό σερβίρισμα.

Επίσης θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση των προ-
μηθευτών σας, για το τι περιμένετε από αυτούς και
να ελέγχετε και να απαιτείτε από αυτούς να τη-
ρούν τις συμφωνίες που  έχετε  κάνει.

Επίσης το επίπεδο προσωπικής υγιεινής των χειρι-
στών και της υγιεινής του χώρου των κυλικείων,
έχει να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην ποιότητα
των τροφίμων, που προσφέρονται.

Η διατήρηση των εγγράφων που η νομοθεσία σας
υποχρεώνει να τηρείτε  ως υποστατικά κατασκευής
και πώλησης τροφίμων, έχουν ετοιμαστεί από την
Υπηρεσία μας και σας έχουν αποσταλεί. Σας καλού-
με, να συμπεριφέρεστε ως επαγγελματίες και να τα
συμπληρώνετε, δίνοντας έτσι πλήρη εικόνα για τις
συνθήκες λειτουργίας του κυλικείου σας.

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να
υπενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις σας και να δηλώ-
σουμε έτοιμοι να συζητήσουμε κάθε προβληματι-
σμό ή δυσκολία συναντάτε και να σας θυμίσουμε ότι
έχουμε δεσμευτεί σε ένα κοινό στόχο, τη διάθεση
υγιεινών τροφίμων στα παιδιά των σχολείων μας. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εφο-
ρείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, επι-
θυμώ να ευχαριστήσω θερμά τις Υγειονομικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, που και φέτος
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας για διοργάνωση
αυτού του σεμιναρίου, καθώς και όλους εσάς που
με την παρουσία σας δείχνετε ανάλογη σοβαρότη-
τα και επαγγελματισμό.

Παρακαλούμε όπως παρακολουθήσετε με σοβα-
ρότητα την ανάλυση των θεμάτων που θα αναπτύ-
ξει ο κ. Βασιλείου και αν υπάρξουν απορίες, να τις
θέσετε για να συζητηθούν και να επιλυθούν.

Είμαστε σίγουροι πως η ενέργεια μας θα εκτιμηθεί
από όλους τους παρευρισκόμενους και θα εξαχ-
θούν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό το σεμι-
νάριο.

Τελειώνοντας, ευχαριστώ  και πάλι όλους τους πα-
ρευρισκομένους και δηλώνω πως η Εφορεία Ελλη-
νικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας θα συνεχίσει  να
συμβάλλει τα μέγιστα στη διασφάλιση της καλής
υγείας των μαθητών των Σχολείων.  

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή χρονιά.

Γιάννης Οικονομίδης
Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.

Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τις καθαρί-
στριες των σχολείων της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας. Ο Πρόεδρος
της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας χαιρετίζοντας το σεμινάριο είπε:

Αξιότιμοι συνάδελφοι Έφοροι, Λειτουργοί και Προσωπικό της Εφορείας Ελλη-
νικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας,

Αξιότιμη κυρία Μαργαρίτα Τουμασσή, Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων του Υπουρ-
γείου Υγείας,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή συγκέντρωση και σας ευχαριστώ που βρίσκε-
στε εδώ για να ανανεώσουμε τις γνώσεις μας για θέματα υγείας και καθαριό-
τητας στους  σχολικούς χώρους.

Oι μεταδοτικές ασθένειες πανικοβάλλουν όλους μας και οφείλουμε να ενημε-
ρωθούμε για  τα μέτρα προφύλαξης  που μπορούν να ληφθούν με σκοπό την
αποτροπή  μετάδοσής τους.

Όλοι έχουμε μερίδα ευθύνης σ’ αυτή την προσπάθεια, ο καθένας από το δικό
του πόστο. Ο δικός σας ρόλος, στα θέματα καθαριότητας  είναι πολύ σημαντικός
και μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή μετάδοσης ασθενειών  στα Σχολεία. 

Στηριζόμαστε σε εσάς, γιατί αποτελείτε το σημαντικότερο κρίκο στη διατήρη-
ση ψηλού επιπέδου καθαριότητας των σχολικών χώρων. 

Αναλυτικότερα αναμένουμε από εσάς να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες μας
(Εγκύκλιος: καθήκοντα και ευθύνες που λαμβάνετε στην αρχή κάθε σχολικής
χρονιάς)  για συστηματικό και αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των σχολικών
χώρων. 

Η αξιοποίηση  παραγωγικά, κάθε λεπτού του εργάσιμου σας χρόνου, είναι το
κλειδί της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας. 

Η αδράνεια, η ενασχόληση με προσωπικές δουλειές ή δουλειές που δεν εμπί-
πτουν στην αρμοδιότητα σας, δεν πρέπει ν’ αναλώνουν τον εργάσιμο  χρόνο
σας.

Τοποθετημένες στο συγκεκριμένο Σχολείο, πρέπει να είστε έτοιμες ανάλογα

με τις ιδιαιτερότητές του, να εξυπηρετείτε στο μέγιστο τις ανάγκες του, χωρίς
φυγοπονία και απώλεια χρόνου. Με πρωτοβουλία αλλά τήρηση των ορίων κα-
λής συμπεριφοράς, να προσφέρει η κάθε μια από εσάς τις Υπηρεσίες της, δι-
καιολογώντας στο έπακρο το μισθό της.

Ευελπιστώντας στην ευσυνειδησία και την καλή σας διάθεση για συνεργασία,
είμαστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσετε να τηρήσετε όλα όσα προαναφέραμε
και να συμβάλετε στην ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας που δεν είναι άλ-
λη από την  μέγιστη εξυπηρέτηση και σωστή λειτουργία των Σχολείων της Πε-
ριφέρειας μας , στα θέματα καθαριότητας.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και παραδίδω τη σκυτάλη στην  κα Μαργαρί-
τα Τουμασσή, η οποία θα σας μιλήσει αναλυτικότερα για σωστή χρήση των
απορρυπαντικών και απολυμαντικών και για την πρόληψη των μεταδοτικών
ασθενειών στα Σχολεία.

Γιάννης Οικονομίδης
Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.

Ενημερωτικό σεμινάριο για τις καθαρίστριες
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Συνέντευξη του Προέδρου Εφορείας
Eλληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Συ ν έ ν τ ε υ ξ η

1. Κύριε Πρόεδρε, ως νέος Πρόεδρος της Εφο-
ρείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας,
επωμίζεσθε ένα πολύ σημαντικό καθήκον που
περικλείει πάμπολες ευθύνες και αρμοδιότητες
ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή δύσκολη.  Πώς
σκέφτεστε να ενεργήσετε ούτως ώστε η Εφορεία
Λευκωσίας να συνεχίσει να είναι ο κύριος αρω-
γός αλλά και ο αστείρευτος αιμοδότης της εκπαί-
δευσης μας έτσι που να παραμείνει ψηλά στη συ-
νείδηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της
εκπαίδευσης;
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας,
όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αποτελεί τον κύ-
ριο στυλοβάτη της εκπαίδευσής μας στη Δημαρ-
χούμενη Λευκωσία και ως εκ τούτου, όσοι αναλά-
βαμε το χρέος να την υπηρετήσουμε θα πρέπει να
επιστρατεύσουμε το άπαν των δυνάμεων μας για
να πετύχουμε τους στόχους μας.  Ως νέος Πρό-
εδρος του Συμβουλίου της Σχολικής Εφορείας
Λευκωσίας έχω πλήρη επίγνωση των καθηκόντων
που επιβάλλουν οι συνθήκες για να επιτευχθούν οι
σκοποί για τους οποίους στρατευτήκαμε να υλο-
ποιήσουμε.  Δύσκολο το έργο, πολυσχιδές αλλά
και προκλητικό με την έννοια ότι έχουν να γίνουν
πολλά για να προαχθεί η Παιδεία μας σε πιο ψηλά
σκαλοπάτια και να λειτουργούν τα σχολεία μας μέ-
σα σε ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης και προ-
αγωγής των παιδιών μας.

Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας έχει μια μακρά
ιστορία προσφοράς και δράσης στην εκπαίδευση
του τόπου μας κι αυτή την πορεία πρέπει ν’ ακο-
λουθεί αδιαλείπτως με κάθε μέσο και τρόπο, με
ανεξάντλητο ζήλο και αφοσίωση.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού στηρίζουμε την εκπαίδευση των
παιδιών μας σε ό,τι μας αναλογεί.

2. Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας και γενικότερα
οι Σχολικές Εφορείες σήμερα μέσα από τα νέα
δεδομένα που δημιουργούνται, όπως αυξημένες
απαιτήσεις και ανάγκες, οικονομική ύφεση, πο-
λιτικοκοινωνικές ανακατατάξεις, πώς θα πρέπει
να λειτουργήσουν και να προσαρμοστούν έτσι
που το έργο τους να παραμείνει ουσιαστικό και
καίριο;
Καταρχάς να επισημάνω ότι πάντοτε η Σχολική
Εφορεία Λευκωσίας αντιμετώπιζε καταστάσεις
εξωγενείς και πάντοτε έβρισκε τον τρόπο να μένει
αλώβητη και να συνεχίζει το πολυδύναμο έργο
της.  Μην ξεχνάτε υπήρξαν δυσκολότεροι καιροί

στο παρελθόν και η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας,
αυτοδύναμη, κατάφερε όχι μόνο να λειτουργήσει
η ίδια ως θεσμός αλλά να αναζωογονήσει την εκ-
παίδευση, να τη στηρίξει και να της δώσει εκείνα
τα εφόδια για να συνεχίσει το έργο της.  Κι αν έχου-
με σήμερα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτήρια, αυτό
οφείλεται στις υπεράνθρωπες προσπάθειες και τα
τεράστια κονδύλια που ανάλωσε η Σχολική Εφο-
ρεία Λευκωσίας για να μην πληγεί το εκπαιδευτικό
μας σύστημα με ανεπιθύμητη συνέπεια, τα παιδιά
μας να σταματήσουν να μορφώνονται.

Έτσι και σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε την ίδια
προσπάθεια για να κρατήσουμε χαραμάδες να
κρατήσουμε την εκπαίδευσή μας ως οικοδόμημα
στέρεο και λειτουργικό με κάθε τίμημα,  είτε αυτό
είναι οικονομικό είτε είναι θέμα μόχθου και προ-
σωπικών θυσιών.

Είμαι βέβαιος ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες
μου έχουν επίγνωση της κατάστασης και είμαστε
προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε κάθε
δυσχέρεια που μπορεί να προκύψει αλλά και κάθε
ανάγκη των σχολείων μας που θα εντοπίσουμε.

Να είστε σίγουροι ότι η Εφορεία Λευκωσίας θέτει
πάνω από όλα την υγεία, τη μάθηση και το ήθος
των παιδιών μας.  Δεν θα φεισθούμε λοιπόν κόπου
και μόχθου προκειμένου να υπηρετούμε αυτές τις
προτεραιότητες με συνέπεια.

Εξάλλου για την αντιμετώπιση της σημερινής κατά-
στασης, που σίγουρα μας προβληματίζει, ήδη εκπο-
νούμε σχέδια δράσης για να μη βρεθούμε ούτε εμείς
ούτε τα σχολεία μας εκτεθειμένοι στην όποια οικονο-
μική κρίση.

3. Με επίγνωση της θέσης σας που είναι τόσο
σημαντική και υπεύθυνη, έχετε θέσει στόχους
για την πιο εύρυθμη και πιο παραγωγική παρου-
σία της Σχολικής Εφορεία Λευκωσίας;  Ποιο είναι
το όραμά σας;
Με γνώμονα πάντοτε ότι τα σχολεία μας αποτε-
λούν τους πιο ζωντανούς οργανισμούς νέων αν-
θρώπων, θα πρέπει το ενδιαφέρον μας γι’ αυτά να
είναι συνεχές και αδιάλειπτο.  Χρειάζεται τεράστια
προσπάθεια συντήρησης του χώρου όπου ζουν οι
νέοι μας αλλά χρειάζεται επίσης και συνεχής ανα-
βάθμισή τους έτσι που να προσαρμόζονται με τη
σύγχρονη εποχή και με τις απαιτητικές ευρωπαϊ-
κές προδιαγραφές.

Έτσι πρέπει έμπρακτα και με συνέπεια ν’ ανταπο-
κριθούμε πρώτα απ’ όλα στις σημερινές απαιτή-
σεις των σχολείων μας.  Ύστερα θα πρέπει να εκ-
συγχρονίσουμε το θεσμό των Εφορειών για να γί-
νουν πιο λειτουργικές και παραγωγικές.  Χρειάζε-
ται αναβάθμιση του υπαλληλικού και εργατικού
προσωπικού, να εμπλουτίσουμε τις υπηρεσίες μας
με το σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες και με
άλλους τομείς που έχουν άμεση σχέση με το έργο
που επιτελούμε.  Να δώσουμε προς τα έξω την
πραγματική εικόνα, ότι η Σχολική Εφορεία Λευκω-
σίας δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός αλλά
ένας θεσμός που έχει μακρόχρονη ιστορία και η
παρουσία του συντηρεί την παράδοση, την ταυτό-
τητα της πατρίδας μας εδώ και πολλές δεκαετίες.
Αυτό και μόνο σε μας δημιουργεί δέος αλλά και
χρέος να υπηρετούμε αυτόν το θεσμό με ευλάβεια
και προσήλωση.

Όσον αφορά το όραμά μου είναι, αυτή η πενταετία
της δικής μου θητείας όσο και των συνεργατών
μου, να είναι εποικοδομητική, ωφέλιμη και παρα-
γωγική χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και κομματι-
κές εξυπηρετήσεις.  Ευελπιστώ η Σχολική Εφορεία
Λευκωσίας να γίνει αστείρευτη πηγή προσφοράς
προς τους νέους μας, προς τους εκπαιδευτικούς
και η εν γένει απρόσκοπτη και αποδοτική παιδεία
του τόπου.

Μια κιβωτός που διαφυλάσσει κάθε ηθική, ιερή και
ιστορική παρακαταθήκη μακριά από ιδιοτέλεια
και άλλες σκοπιμότητες.

4. Πέραν της τεχνοοικονομικής προσφοράς της
Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας προς τα σχολεία
της περιφέρειάς σας υπάρχουν άλλες δραστη-
ριότητες που βοηθούν τους μαθητές να αποκτή-
σουν άλλες αξίες;
Παρόλο που γνωρίζω ότι άλλες Σχολικές Εφορείες
δραστηριοποιούνται κυρίως σε τομείς υλικοτεχνι-
κής φύσεως, η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, έχει να
επιδείξει πολλές άλλες εκδηλώσεις που καλλιερ-
γούν το πνεύμα και το ήθος των παιδιών μας.

Συμμετέχει ενεργά ή συμβάλλει οικονομικά σε εκ-
δόσεις σχολικών εντύπων, καλλιτεχνικών εκδηλώ-
σεων, δίνει υποτροφίες, έχει δημιουργήσει το
Μουσείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου το οποίο αυ-
τή τη στιγμή είναι ένα πραγματικό κόσμημα για
την περιοχή της παλιάς πόλης της Λευκωσίας.

Επίσης δημιούργησε ένα ιδανικό χώρο για τον πο-
λιτισμό, το κτήριο της οδού Παίονος, που σήμερα
στεγάζει το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου.
Εκδίδει το έντυπο «Η Φωνή μας» το οποίο αποτε-
λεί το βήμα έκφρασης όλων των σχολείων της πε-
ριφέρειάς μας.

Κάθε χρόνο οργανώνει την Καλλιτεχνική Εκδήλωση
που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά μας να αναπτύ-
ξουν και να προβάλουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητες
και το ταλέντο τους.  Δεν θα επεκταθώ όμως άλλο.
Θα πω μόνο ότι η προσφορά της Σχολικής Εφορείας
Λευκωσίας είναι πολύμορφη, πολυδύναμη και ότι
θα κριθούμε όλοι στο τέλος της θητείας μας.

«... Εμπρακτα και με συνέπεια ν’ ανταποκρι-
θούμε πρώτα απ’ όλα στις σημερινές απαιτή-
σεις των σχολείων μας.  Ύστερα θα πρέπει να
εκσυγχρονίσουμε το θεσμό των Εφορειών
για να γίνουν πιο λειτουργικές και παραγωγι-
κές.  Χρειάζεται αναβάθμιση του υπαλληλι-
κού και εργατικού προσωπικού, να εμπλουτί-
σουμε τις υπηρεσίες μας με το σύγχρονο
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης και
επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες και με άλ-
λους τομείς που έχουν άμεση σχέση με το έρ-
γο που επιτελούμε.  Να δώσουμε προς τα
έξω την πραγματική εικόνα, ότι η Σχολική
Εφορεία Λευκωσίας δεν είναι κερδοσκοπι-
κός οργανισμός αλλά ένας θεσμός που έχει
μακρόχρονη ιστορία και η παρουσία του
συντηρεί την παράδοση, την ταυτότητα της
πατρίδας μας εδώ και πολλές δεκαετίες...»
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Οι δύο τελευταίες σχολικές χρονιές (2011-
2012 και 2012-2013) συνέπεσαν με την
έναρξη της σταδιακής εφαρμογής των νέων

Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) σε όλα τα Δημο-
τικά και Γυμνάσια, και την πλήρη εφαρμογή των
νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (Ω.Π.) σε όλα τα
Δημοτικά Σχολεία και την έναρξη της σταδιακής
εφαρμογής των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων
της Μέσης Εκπαίδευσης σε τέσσερα Γυμνάσια.

Η διαμόρφωση και εφαρμογή των νέων Α.Π. και
Ω.Π. στις σχολικές μονάδες αποσκοπεί πρώτα και
πάνω απ’ όλα στην ικανοποίηση μιας διαχρονικής
ανάγκης (αιτήματος) των παιδιών, των γονιών και
των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση ενός δημο-
κρατικού και ανθρώπινου σχολείου.

Ενός σχολείου δηλαδή στο οποίο μαζί, όλα τα παι-
διά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα,
θα μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για το
κοινό τους μέλλον, να αποκτήσουν όλα τα εφόδια
που χαρακτηρίζουν ένα μορφωμένο άνθρωπο και
ταυτόχρονα να μη χάνουν το δικαίωμα και τη δυ-
νατότητα να βιώνουν την παιδική και τη νεανική
τους ηλικία ως τις πιο δημιουργικές και ευτυχισμέ-
νες περιόδους της ανθρώπινης ζωής.

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο, το δημο-
κρατικό και ανθρώπινο σχολείο, που άρχισε να οι-
κοδομείται τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, δεν προσανατολί-
ζεται μόνο στην παροχή ισότητας ευκαιριών σε όλα
τα παιδιά, αποποιούμενο την ευθύνη για την ανι-
σότητα στα αποτελέσματα, αλλά οργανώνεται με
τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει σε όλα τα παιδιά τη
δυνατότητα επίτευξης όλων των στόχων της εκπαί-
δευσης χωρίς οποιεσδήποτε εκπτώσεις στην πο-
σότητα και στην ποιότητα των μορφωτικών
αγαθών. Ταυτόχρονα, δημιουργεί όλες εκείνες τις
συνθήκες ώστε η εμπειρία των παιδιών στο σχολείο
να μη θεωρείται ως μια περίοδος ιδιαίτερα κοπια-
στικής προετοιμασίας τους για την ενήλικη ζωή.

Στα νέα Α.Π. ορίζονται με ξεκάθαρο και σαφή
τρόπο: 

(α) Η αποστολή και οι σκοποί της εκπαίδευσης που
θα παρέχεται στα παιδιά: ποιες γνώσεις δηλαδή
πρέπει να κατέχουν όταν αποφοιτήσουν από το
σχολείο, ποιες στάσεις ζωής θα πρέπει να έχουν
διαμορφώσει και ποιες δεξιότητες θα πρέπει να
έχουν αναπτύξει, ώστε τελειώνοντας το σχολείο να
είναι προετοιμασμένα για την επιτυχή φοίτησή
τους στο πανεπιστήμιο αλλά και την επιτυχή επαγ-
γελματική τους πορεία στη ζωή. 

Το νέο σχολείο φιλοδοξεί να προσφέρει όλα εκείνα
τα απαραίτητα μορφωτικά αγαθά σε όλα τα παιδιά
με τα οποία, στο μέλλον, θα μπορούν όχι μόνο να
εισάγονται στα Πανεπιστήμια και τις Ανώτερες Σχο-
λές της Κύπρου και του εξωτερικού αλλά να είναι
και φοιτητές ή φοιτήτριες υψηλού επιπέδου.

(β) H φιλοσοφία, οι θεμελιώδεις παιδαγωγικές
αρχές και οι αρχές οργάνωσης και εφαρμογής της
διδασκαλίας κάθε μαθήματος: ποιες μεθόδους δι-
δασκαλίας θα εφαρμόζουν, δηλαδή, οι εκπαιδευτι-
κοί για να μεταδώσουν, με φυσικό και αβίαστο
τρόπο όλα τα πιο πάνω στα παιδιά, με ποιο τρόπο
θα οργανώνεται το μαθησιακό περιβάλλον στην
τάξη, ώστε η διαδικασία μάθησης να είναι μια ευ-
χάριστη διαδικασία για τους ίδιους και τα παιδιά

και, τέλος, ποιες σχέσεις υπάρχουν ή μπορούν να
αναπτυχθούν μεταξύ σχολείου και οικογένειας,
ώστε να βοηθηθεί η μαθησιακή διαδικασία.

Σημειώνεται ότι το Πλαίσιο Αρχών των νέων Α.Π.
συνοδεύουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών κάθε
γνωστικού αντικειμένου (μαθήματος), τα οποία πε-
ριλαμβάνουν: (α) τους ειδικούς στόχους και το πε-
ριεχόμενο κάθε μαθήματος, (β) τους δείκτες
επιτυχίας που πρέπει να φτάσουν τα παιδιά, ώστε
να θεωρείται ότι κατέκτησαν όλα όσα απαιτούνται
στο κάθε μάθημα, (γ) τους τρόπους αξιολόγησης
και (δ) συμπληρωματικές δραστηριότητες που
απαιτούνται για την επιτυχία της αποστολής που
έχει το σχολείο. Με βάση και τα νέα Αναλυτικά Προ-
γράμματα, η αποστολή και ο σκοπός της εκπαίδευ-
σης στην Κύπρο στον 21ο αιώνα είναι να συμβάλει
στη διαμόρφωση ανθρώπων, που θα έχουν τα εξής
γνωρίσματα:

1. Κατέχουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώ-
σεων από όλες τις επιστήμες για να είναι σε θέση: 
(α) να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα φαινόμενα
του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους
και να τα μεταβάλλουν προς όφελος της κοινωνίας, 

(β) να επικοινωνούν ισότιμα και δημιουργικά με
τους συνανθρώπους τους και να διαμορφώνουν τη
ζωή τους με τη βοήθεια των επιστημονικών και πο-
λιτιστικών επιτευγμάτων της ανθρωπότητας, 

(γ) να συνεχίζουν τις σπουδές τους και να συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης και 

(δ) να ασκούν με γνώση οποιοδήποτε επάγγελμα
επιλέξουν, να μπορούν να συμβαδίζουν με την εξέ-
λιξή του και, εφόσον το επιθυμούν, να συμβάλλουν
σε αυτή.

2. Διαμορφώνουν τέτοιες συμπεριφορές και στά-
σεις ζωής ώστε να είναι πολίτες που:
(α) χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, αγω-
νιστικότητα, παρρησία και κοινωνική υπευθυνό-
τητα, και εμφορούνται από τις αξίες της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, 
(β) διαμορφώνουν και βιώνουν συνθήκες ισότη-
τας ανάμεσα στα δύο φύλα και διαχειρίζονται με
γνώση και ευαισθησία τα φαινόμενα ετερότητας
των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, 
(γ) σέβονται και προστατεύουν το φυσικό και πο-
λιτιστικό περιβάλλον και προωθούν την αειφόρο
ανάπτυξη και 

(δ) θεμελιώνουν την προσωπική ψυχική και σω-
ματική ευεξία στην αυτογνωσία, στη φυσική
άσκηση, στην έλλογη διατροφή και διαβίωση, στη
συνειδητή διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου ως
περιόδου δημιουργικής δραστηριότητας και ευχά-
ριστης κοινωνικής συναναστροφής, στην ικανό-
τητα διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών υγείας και
αντιμετώπισης των πολυποίκιλων μηχανισμών επη-
ρεασμού και χειραγώγησης.

3. Διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις
κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που
απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. 

Δηλαδή: (α) δημιουργικότητα, (β) κριτική σκέψη και
αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης, (γ) θεωρη-
τική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας
σε πράξη, (δ) ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης
και σχεδιασμού, (ε) προθυμία και ικανότητα για συλ-
λογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, (στ)

ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα,
ετοιμότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και
ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών, (ζ) άριστη, δό-
κιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφο-
ρίας και επικοινωνίας και (η) ενσυναίσθηση και
δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.
Με βάση την αποστολή και το σκοπό της εκπαί-
δευσης, όπως ορίζεται πιο πάνω, 53 πανεπιστημια-
κοί και πέραν των 400 εκπαιδευτικών δημοτικής και
μέσης εκπαίδευσης εργάστηκαν από το 2008 μέχρι
το 2010 για να εκπονήσουν τα Π.Σ. όλων των μα-
θημάτων από την Προδημοτική μέχρι το Λύκειο. 
Όλα τα Π.Σ. στηρίζονται στους πιο πάνω πυλώνες
και αλληλεπριδρούν με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι
μαθήτριες και όλοι οι μαθητές, τελειώνοντας το
σχολείο, όντως να έχουν πετύχει και στους τρεις το-
μείς. Για να είναι αυτό εφικτό, όλες οι επιτροπές που
εργάστηκαν για το κάθε μάθημα φρόντισαν:
1. Να περιορίσουν τη διδακτέα ύλη και να ορίσουν,
με βάση τη διεθνή έρευνα και παιδαγωγική εμπει-
ρία, το σώμα γνώσεων που πρέπει οπωσδήποτε να
κατακτήσουν οι μαθητές τελειώνοντας το σχολείο,
ώστε να θεωρούνται μορφωμένοι. Φρόντισαν επί-
σης αυτό το σώμα γνώσεων, τα παιδιά, να μην το
συναντούν μόνο μια φορά στη σχολική τους κα-
ριέρα αλλά σε περισσότερες από μια τάξεις, στις
διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε ακόμα
και τα παιδιά που δεν κατάφεραν να το κατακτή-
σουν σε μικρότερη τάξη να έχουν την ευκαιρία να
ενασχοληθούν μαζί του και σε μεγαλύτερη. 
Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει και βοηθά το σχολείο να
καταπολεμήσει τη στείρα και αχρείαστη απομνη-
μόνευση και δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτι-
κούς και στα παιδιά να απαλλαγούν από τον
κοπιαστικό, και πολλές φορές χωρίς πολλή ουσία,
«αγώνα δρόμου» κάλυψης της «ύλης» και να ανα-
πτύξουν βιωματικές δραστηριότητες μάθησης
ώστε, μέσα από αυτές, η γνώση που θα κατακτούν
τα παιδιά, εκτός από χρήσιμη για τη μελλοντική
τους σταδιοδρομία τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και
στην εργασία, να είναι και μόνιμη.
2. Να εντάξουν στις θεματικές ενότητες του κάθε
μαθήματος θέματα που έχουν να κάνουν με την κα-
θημερινότητα των παιδιών, του σχολείου, της τοπι-
κής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας ή να
δομήσουν με τέτοιο τρόπο το κάθε Π.Σ., ώστε να
επιτρέπει στον εκπαιδευτικό και το σχολείο να
«ανοίξει» προς τον κοινωνικό περίγυρο (τοπική αυ-
τοδιοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες, μη κυβερνητικοί
οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς που
άπτονται θεμάτων που αναφέρονται στα νέα Π.Σ.,
άλλοι τοπικοί φορείς, κ.λπ.) έτσι ώστε οι δραστη-
ριότητες ή/και τα θέματα με τα οποία θα καταπιά-
νονται τα παιδιά, για να μάθουν όλα όσα πρέπει να
μάθουν, να συνδέονται άμεσα με τις εμπειρίες και
τις ανάγκες τους. 
Η πιο πάνω ρύθμιση, πέραν από το γεγονός ότι συμ-
βάλλει καθοριστικά στην αύξηση του ενδιαφέροντος
και του ενθουσιασμού, βοηθά, τα παιδιά, να κατα-
νοήσουν φαινόμενα και ζητήματα που απασχολούν
τον πραγματικό κόσμο (π.χ. η καταστροφή του περι-
βάλλοντος, η φτώχεια, η μετανάστευση, η κατοχή της
πατρίδας μας, κ.λπ.) και να αναπτύξουν στάσεις όπως
είναι η δημοκρατικότητα και η αγωνιστικότητα, ο σε-
βασμός προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα, κ.λπ.

¡∂∞ ∞¡∞§ÀΔπ∫∞ ∫∞π øƒ√§√°π∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞
Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όλα εκείνα τα αγαθά που χαρακτηρίζουν το «μορφωμένο» άνθρωπο του 21ου
αιώνα. Η συνταγματική «υποχρέωση στην εκπαίδευση» υποδηλώνει την απόφαση της κοινωνίας να μην επιτρέψει την
εξαίρεση κανενός παιδιού από την επιτυχή άσκηση του δικαιώματος στη μόρφωση. Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετο-
χής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση αποτελεί βασική αρχή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Επιτροπή Διαμόρ-
φωσης Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, «Πλαίσιο Αρχών Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων», Δεκέμβριος 2008).
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Με τις σημαντικές αλλαγές που επιτε-
λούνται από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, αλλά και από τους άλλους

εκπαιδευτικούς του τόπου μας, η πορεία της εκ-
παίδευσης μας παίρνει ένα διαφορετικό χαρα-
κτήρα με στόχο την αποτελεσματικότητα και
την ποιότητα των σχολείων μας.

Είναι σε όλους γνωστό ότι διαβιούμε σε παγκό-
σμια κλίμακα τεράστιες πολιτικοκοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές, που όπως είναι φυσικό εί-
ναι πρόκληση για την εκπαίδευσή μας και για
το μέλλον των νέων της χώρας μας.  Τόσο οι
διεθνείς συναλλαγές, οι συνθήκες, οι γρήγοροι
ρυθμοί ανάπτυξης, όσο και η ανάγκη προσαρ-
μογής μας σε αυτά τα δεδομένα επιβάλλουν
αναθεωρήσεις εκπαιδευτικών στόχων, προ-
γραμμάτων και μεθόδων. 

Το ενδιαφέρον πια εστιάζεται στα κριτήρια
εκείνα που η τήρηση τους μπορεί να καταστή-
σει την εκπαίδευσή μας όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματική.

Αναθεωρήθηκαν πολλά δεδομένα και επιστρα-
τεύεται η τεχνολογία και εξειδικευμένη συνεργα-
σία για να γίνει πιο παραγωγική η γνώση και μά-
θηση.

Βέβαια όταν λέμε αποτελεσματική εκπαίδευση
θα πρέπει να διευκρινήσουμε τι εννοούμε με αυ-
τό τον όρο.

Αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει μόνο ποσότητα

αλλά και προπάντων ποιότητα της εκπαίδευσης.

Αυτός είναι όρος απαράβατος.

Ποιότητα που θα διασφαλιστεί στις  διαχρονι-
κές αρχές αγωγής, αλλά και στην φιλοσοφική
και ηθική διάσταση που προσλαμβάνει σήμερα
και μάλιστα στις συνθήκες που μας επιβάλλουν
εξωγενείς παράγοντες και νέα δεδομένα οικο-
νομικής, κοινωνικής και πολιτικής υφής.

Η αγωγή των νέων μας, που παραμένει ο κύριος
άξονας της εκπαίδευσής μας, είτε κατά σύστη-
μα είτε ελεύθερη, πρέπει να θέτει ως πρωταρχι-
κό σκοπό την προσαρμογή των νέων μας με τις
σύγχρονες εξελίξεις αλλά και την προαγωγή
τους ως φορείς πολιτών Πολιτισμού και ενερ-
γών μιας υγιούς κοινωνίας.

Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η πνευματική, συ-
ναισθηματική, κοινωνική, θρησκευτική, ηθική
και αισθητική ωριμότητα τους, συμβάλλοντας
στην αρμονική ζωή των μελών της κοινότητας
μας.

Σκοπός δηλαδή της αγωγής είναι και η διαμόρ-
φωση της κοινωνικότητας του ατόμου που θα
προσδιορίζεται από την ομαλή ένταξη και την
προσαρμογή του στο κοινωνικό σύνολο και
από τη συμπεριφορά του προς αυτό.

Μια συμπεριφορά που πρέπει να κοσμείται από
πανανθρώπινες αξίες και αρετές όπως η αγάπη,
η αλληλεγγύη, η διαλλακτικότητα, η ηθικότητα
και η ελεύθερη συνείδηση.

Το ζήτημα που τίθεται λοιπόν είναι η ισόρροπη
ανάπτυξη του γνωστικού συναισθηματικού το-
μέα των μαθητών κι όχι μόνο μέρος αυτών.

Είναι λάθος το σχολείο να επικεντρώνεται μόνο
στο γνωστικό τομέα.

Πλήθος ερευνών κατέδειξαν ότι παράλληλα θα
πρέπει να υπολογίζονται και η συμπεριφορά, τα
ανθρωπιστικά αισθήματα και η ψυχική καλλιέρ-
γεια κάθε μαθητή.

΄Ενας άλλος μεγάλος τομέας που χρήσει προ-
σοχής είναι η παροχή δημοκρατικής παιδείας
προς τους νέους.

Η διαμόρφωση ελεύθερης, δημοκρατικής και
υπεύθυνης προσωπικότητας του νέου ανθρώ-
που πρέπει ν΄ αποτελέσει κυρίαρχο μέλημα των
δασκάλων και των γονιών, αν θέλουν να δημι-
ουργήσουν ερείσματα ομαλής και δίκαιης κοι-
νωνικής ζωής.

Ακόμη η ανεκτικότητα στο διαφορετικό, ο δη-
μοκρατικός διάλογος, η ισηγορία, η ισονομία
και η ισοπολιτεία είναι θέματα που πρέπει να
καλλιεργηθούν στις ψυχές των παιδιών για να
θεμελιωθεί ένα πνευματικό οικοδόμημα πολιτι-
σμού.

Είναι καιρός πια τα προσωπεία να εγκαταλη-
φθούν και η ανθρώπινη έκφραση να είναι ειλι-
κρινής όταν ατενίζει τη ζωή.

Α. Χ. 

∞fi„Â È˜ Για ποιοτική και αποτελεσματική
εκπαίδευση

Να δώσουν, ανάμεσα στις εισηγήσεις τους για τον
τρόπο οργάνωσης της τάξης και του μαθησιακού
περιβάλλοντος, και πολλές ιδέες, προς τους εκπαι-
δευτικούς, για υιοθέτηση πιο σύγχρονων και πιο
αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας. Μεθόδων
που επιτρέπουν στα παιδιά όχι μόνο απλά να
ακούουν ή να γράφουν αυτά που τους μεταδίδει
ο/η εκπαιδευτικός αλλά, να συμμετέχουν ενεργά
στη διαδικασία της μάθησης. Ο περιορισμός της
ύλης, σε συνδυασμό με την εισαγωγή θεματικών
ενοτήτων που άπτονται των ενδιαφερόντων των
παιδιών, εξοικονομεί πολύτιμο διδακτικό χρόνο για
τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ώστε, χωρίς
πίεση και άγχος, να είναι σε θέση να εργαστούν δια-
φορετικά μέσα στην τάξη. Να έχουν το χρόνο και
την ευχέρεια, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν τις νέες
τεχνολογίες, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν
πολύτιμες εμπειρίες, να εργαστούν σε ομάδες, να
εργαστούν ατομικά και συλλογικά, να βιώσουν τη
νέα γνώση μέσα από πραγματικές εμπειρίες, κ.λπ.
έτσι ώστε τελειώνοντας το σχολείο όλα τα παιδιά,
πέραν από γνώσεις και στάσεις, να έχουν αναπτύξει
και όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτεί η κοι-
νωνία του 21ου αιώνα.

Για τη διασφάλιση της ομαλής εισαγωγής όλων των
πιο πάνω το Υπουργείο, σε συνεργασία με τις εκ-
παιδευτικές οργανώσεις και τους Οργανωμένους
Γονείς, έχει δεσμευτεί ότι η εφαρμογή των νέων Α.Π.
δε θα αποτελέσει έναν αγώνα δρόμου αλλά μια
σταδιακή διαδικασία, η οποία θα προχωρεί με στα-
θερά βήματα και αφού προηγουμένως επιτυγχάνε-
ται η εξοικείωση όλων όσοι εμπλέκονται στη
διαδικασία εφαρμογής τους (εκπαιδευτικοί, διευ-
θυντές, επιθεωρητές, στελέχη του Υπουργείου,
κ.λπ.) με τη νέα φιλοσοφία. 

Με αφετηρία τη σχολική χρονιά 2011-2012, η εφαρ-
μογή των νέων Α.Π. θα είναι σταδιακή, νοικοκυρε-
μένη, χωρίς βιασύνη και προσεκτική ώστε να μην
προκληθεί αναστάτωση στις σχολικές μονάδες.
Ήδη από τη σχολική χρονιά 2010-2011 ξεκίνησε,
και θα συνεχίσει και κατά τα επόμενα χρόνια, ένα
μεγαλεπήβολο πρόγραμμα επιμόρφωσης όλων
των εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων, που απο-
σκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών, και
κατ’ επέκταση των σχολικών μονάδων, με τις βασι-
κές αρχές, τους στόχους και το περιεχόμενο των
νέων Α.Π. η οποία, σε συνδυασμό με τη μόρφωση,
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, θα τους βοηθήσει
να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο εργασίας τους με
βάση το πλαίσιο που καθορίζουν τα νέα Α.Π. Πα-
ράλληλα, έχει ανατεθεί σε ομάδες πανεπιστημια-
κών, επιθεωρητών και εκπαιδευτικών η ευθύνη για
την αξιολόγηση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού
υλικού και η ετοιμασία, όπου χρειάζεται, επιπρό-
σθετου υλικού το οποίο θα διευκολύνει την εφαρ-
μογή των νέων Α.Π.

Η εκπόνηση και η εφαρμογή των νέων Α.Π. φιλο-
δοξεί να ανεβάσει την Κύπρο, στον τομέα της εκ-
παίδευσης, εκεί που της αξίζει: στις υψηλότερες
θέσεις, σε επίπεδο επιδόσεων, στην Ευρώπη. Ως
χώρα έχουμε φτάσει, με βάση και τις διεθνείς στα-
τιστικές, όλους τους ποσοτικούς δείκτες όσον
αφορά την εκπαίδευση των παιδιών μας. Έχουμε τις
υψηλότερες δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, τις
υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες και τους καλύτερα
καταρτισμένους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο μετα-
πτυχιακών προσόντων. Έφτασε ο καιρός, λοιπόν, να
φτάσουμε και όλους τους δείκτες επιτυχίας όσον
αφορά τα αποτελέσματα.

Οι υψηλές επιδόσεις και η ποιότητα των μαθησια-

κών αποτελεσμάτων των παιδιών μας, φυσιολο-
γικά, θα φέρει και την επιτυχία και τα υψηλά επι-
τεύγματα σε διεθνείς έρευνες που μετρούν όλα όσα
θεωρούνται αναγκαία στη σημερινή κοινωνία της
γνώσης και τα οποία περιλαμβάνονται στα νέα Α.Π.
Ένα γεγονός που θα φέρει, παράλληλα, και την ανα-
γνώριση της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο καθιε-
ρώνοντάς την ως μια χώρα που διαθέτει
ανθρώπινο δυναμικό με μόρφωση υψηλού επιπέ-
δου και υψηλής ποιότητας. 

Η επιτυχία αυτή θα αναβαθμίσει τις προοπτικές του
κάθε πολίτη της χώρας μας ξεχωριστά αφού, ανά-
μεσα σε άλλα, θα φέρει την αναγνώριση των σχο-
λείων μας ως υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά
ιδρύματα, την εισαγωγή των μαθητών μας σε ξένα
πανεπιστήμια χωρίς την ανάγκη απόκτησης επι-
πρόσθετων προσόντων πέραν του απολυτηρίου,
την προσφορά περισσότερων υποτροφιών σε Κύ-
πριους φοιτητές, κ.λπ. 

Ταυτόχρονα, θα προσφέρει νέες προοπτικές σε
ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία αφού, η είσοδός
μας στην κοινωνία της γνώσης, θα διευκολύνει της
είσοδό μας στην οικονομία της γνώσης διασφαλί-
ζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευημερία και την
κοινωνική πρόοδο στη χώρα μας. Τα υψηλά ακα-
δημαϊκά επιτεύγματα, ανάμεσα σε άλλα, θα προ-
σελκύσουν επενδύσεις από ξένες χώρες και θα
συμβάλουν στη στελέχωση των ντόπιων οργανι-
σμών και των ντόπιων ερευνητικών ιδρυμάτων και
πανεπιστημίων από υψηλής ποιότητας ανθρώπινο
δυναμικό.

Κυριάκος Κυριάκου
Λειτουργός Γραφείου Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού /Γραφείου Α.Π.
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Με την καθιερωμένη τέλεση του αγιασμού, την Πέμπτη
13 Σεπτεμβρίου στις 8 το πρωί, το Γυμνάσιο Παλουριώ-
τισσας έκανε την έναρξη της  νέας σχολικής περιόδου,

προκειμένου οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί με την ευλο-
γία του Θεού να εργαστούν για να αποτελέσει το σχολικό έτος

2012 – 2013 μια καρποφόρα και δημιουργική χρονιά . Θερμές
ευχές για καλή και αποδοτική χρονιά ευχήθηκε η Διευθύντρια
του Γυμνασίου κ. Δέσποινα Παπαγιάννη ενώ η Β.Δ. κ. Δέσποινα
Μύαρη ανέγνωσε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου  προς τη μαθη-
τιώσα νεολαία.
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Αγιασμός στα σχολεία
ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ

ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΤΟΥ
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Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου στο Νέο Σχολικό Έτος:
Επικείμενες δραστηριότητες

Ηπερασμένη (2011-12) και η νέα (2012-13)
σχολική χρονιά σηματοδοτούν τη σημαντική
επέτειο της συμπλήρωσης διακοσίων χρό-

νων από την ίδρυση της Ελληνικής Σχολής (1812 -
2012), προπομπού του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Σχε-
τικά με την πορεία του ιστορικού εκπαιδευτηρίου
της Κύπρου και τον τρόπο, που τα Μουσεία Π.Γ. εορ-
τάζουν τη σημαντική αυτή επέτειο, έχει γίνει αναφο-
ρά στο 17ο φύλλο της παρούσας έκδοσης,  το Μάρ-
τιο του 2012 ( «Τα Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου
στους εορτασμούς για τα διακόσια χρόνια από την
ίδρυση της Ελληνικής Σχολής (1812)» ).

Δραστηριότητες κατά τους περασμένους μήνες
Τα Μουσεία Π.Γ. παραμένουν βέβαια δραστήρια
και πέραν από τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώ-
σεις, που αναλήφθηκαν με αφορμή την πιο πάνω
επέτειο. Το μουσείο συμμετείχε στους εορτασμούς
για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων 2012 - που
συντονίστηκε από την κυπριακή επιτροπή του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) - κι
όπου υπό τον τίτλο: «Το Μουσείο σ’ έναν κόσμο, που
αλλάζει: Νέες προκλήσεις, νέες εμπνεύσεις» έγινε
προσπάθεια οριοθέτησης του ρόλου των μουσεί-
ων στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Με δωρεάν ξε-
ναγήσεις, παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους
και με βήματα εμβάθυνσης της σχέσης με τους κα-
τοίκους της γύρω περιοχής και γενικά του κοινού
τους, τα Μουσεία Π.Γ. γιόρτασαν τη 18η Μαΐου. 

Με μεγάλη επιτυχία, εξάλλου, πραγματοποιήθηκε
το «Φεστιβάλ της Οδού Θησέως» στις 25 και 26
Μαϊου 2012, όπου τα Μουσεία Π.Γ. έπαιξαν  σημαν-
τικό ρόλο σαν συνεκτικός παράγοντας της περιοχής
και σαν προορισμός του φεστιβάλ. Συνολικά 163
επισκέπτες - ενήλικες και παιδιά - επισκέφθηκαν το
μουσείο κατά τις δυο μέρες του φεστιβάλ, ενώ μέσα
στο μουσείο και στο αίθριο διοργανώθηκαν δρα-
στηριότητες με τη βοήθεια της οργανωτικής επι-
τροπής του φεστιβάλ (πρόκειται για πρωτοβουλία
κατοίκων της περιοχής): επίδειξη Capoeira και  ερ-
γαστήρι ζωγραφικής/χειροτεχνίας για παιδιά.

Τέλος, σε μια άλλη εξέλιξη, κείμενο του εφόρου
του μουσείου συμπεριλήφθηκε τον Απρίλιο ως
λήμμα σε νέο τόμο για την ιστορία της Λευκωσίας
(σειρά: «Η ιστορία της πόλης μου», εκδόσεις Φιλε-
λεύθερος). Το κείμενο παρουσιάζει τόσο το ιστορι-
κό της συγκρότησης μουσειακών συλλογών στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο, όσο και τον εκπαιδευτικό και
κοινωνικό τους ρόλο για τον κυπριακό λαό και ει-
δικότερα τους κατοίκους της πρωτεύουσας - τότε
και σήμερα.

Επικείμενες δραστηριότητες – εκθέσεις κι εκπαι-
δευτικα προγραμματα
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς υπενθυμίζει,
πως μια από τις σημαντικότερες αποστολές κάθε
μουσείου, αλλά ειδικά των Μουσείων Π.Γ., είναι η
ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις μουσειακές
συλλογές και η ερμηνεία της Ιστορίας (για τα ιστο-
ρικά μουσεία) μέσ’ από τα μουσειακά εκθέματα.
Έτσι, από την τρέχουσα σχολική χρονιά εφαρμόζε-
ται ένα δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα
Μουσεία Π.Γ. υπό τον τίτλο «΄Ενα Σχολείο, Μια
Ιστορία», που προορίζεται για τις σχολικές επισκέ-
ψεις δημοτικών. Για  προγραμματισμό τέτοιων επι-
σκέψεων παρακαλώ επικοινωνήστε με το προσω-
πικό του μουσείου στο τηλέφωνο 22466014 (μετα-
ξύ 09.00 και 15.30) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (pgmuseum@cytanet.com.cy).

Επιπλέον, τα Μουσεία Π.Γ., συνεπή με την πολιτική
τους για συνεργασία με άλλα μουσειακά ιδρύματα,
πρόκειται να λάβουν μέρος σε δυο σημαντικές εκ-
θέσεις, προσφέροντας υπό μορφή βραχυπρόθε-
σμου δανεισμού κάποια εκθεματά τους. Κατά
πρώτον, από τον Οκτώβριο 2012 το πιο αξιόλογο
μεμονωμένο έκθεμα του μουσείου - η μεσαιωνική,
ανάγλυφη, πλάκα με παράσταση του ευλογούντα
Χριστού - θα παρουσιαστεί ως ένα από τα σημαν-
τικότερα μουσειακά εκθέματα στην έκθεση «Με-
σαιωνική Κύπρος» στο Μουσείο του Λούβρου,
στο Παρίσι.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πολι-
τιστικών δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προ-

εδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και με τη λήξη της έκθεσης τον Ιανουάριο του
2013 θα επιστρέψει πίσω στα Μουσεία Παγκυπρί-
ου Γυμνασίου. Πρόκειται για μια σπουδαία ευκαι-
ρία για ακαδημαϊκή έρευνα αλλά και προβολή του
συγκεκριμένου έργου τέχνης και γενικότερα των
Μουσείων Π.Γ. και του Παγκυπρίου Γυμνασίου, η
οποία τυγχάνει χειρισμού τόσο από το προσωπικό
των Μουσείων Π.Γ., όσο και από προσωπικό του
Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου και του Μουσείου
του Λούβρου.

Η δεύτερη έκθεση, στην οποία λαμβάνουν μέρος
τα Μουσεία Π.Γ., διερευνά και παρουσιάζει τις
ιστορικές και πολιτιστικές σχέσεις Κύπρου και Γερ-
μανίας. Η έκθεση «Κύπρος-Γερμανία: 800 χρόνια
Ιστορίας και Πολιτισμού» διοργανώνεται από την
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών - ένα από τα παλαι-
ότερα εν ενεργεία μη κυβερνητικά σωματεία του
ευρύτερου Ελληνισμού, με την οποία το Παγκύ-
πριο Γυμνάσιο είναι από την πρώτη στιγμή  συνδε-
δεμένο, μια που τόσο ο γυμνασιάρχης Κ. Σπυριδά-
κις, όσο και άλλοι επιφανείς καθηγητές του Σχολεί-
ου υπήρξαν ιδρυτικά μέλη της. Η συνεισφορά των
Μουσείων Π.Γ. επικεντρώνεται στην ύπαρξη στο
Σχολείο τόσο εποπτικών μέσων από τη Γερμανία,
όσο και γερμανόφωνων εκδόσεων στη Βιβλιοθή-
κη του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Σεβέρειο Βιβλιο-
θήκη) και σε σχέση μ’ αυτό το γεγονός τη διερεύ-
νηση του ρόλου του Κ. Σπυριδάκι. 

Τέλος, το Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012, τα Μου-
σεία Π.Γ. παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας τους
για το κοινό (09.00 -17.00), συμβάλλοντας στην επι-
τυχία των εκδηλώσεων, που οργανώνει η Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας και άλλοι φο-
ρείς με στόχο τον εορτασμό της Διεθνής Ημέρας
Τουρισμού και της ανάδειξης της Λευκωσίας ως
ποιοτικού προορισμού για ξένους επισκέπτες.

MIXAΛΗΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ 
Έφορος Μουσείων Παγκυπρίου Γυμνασίου
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Ηψυχολογία είναι μια από τις ση-
μαντικότερες επιστήμες που η
εφαρμογή της στην εκπαί-

δευση επιλύει πολλά προβλήματα
από τη μια και προάγει την προσωπι-
κότητα και τη μαθησιακή ικανότητα
του μαθητή από την άλλη.
΄Ετσι πολύ νωρίς όλα τα προηγμένα
κράτη δημιούργησαν μια πολύ στέ-
ρεη βάση ανάμεσα στην εκπαίδευση
και την ψυχολογία που κατά γενική
διαπίστωση απέφερε πολύτιμους
καρπούς.
Βέβαια η εφαρμογή της ψυχολογίας
στην εκπαίδευση δεν είναι πανάκεια
ούτε αφεαυτής μπορεί να επιλύσει
κάθε είδους προβλήματα ή να πραγ-
ματευτεί κάθε εκπαιδευτική μορφο-
λογία.

Ούτε μπορεί να φέρει αποτελέσματα
αν παραμείνει σε θεωρητικά επίπεδα
και δεν εφαρμοστεί στην πράξη.

O David Fontana, στο πολύ χρήσιμο
για τους εκπαιδευτικούς βιβλίο καλύ-
πτει ένα μεγάλο χρονικό πλαίσιο της
συμπεριφοράς του παιδιού στο σχο-
λείο με επιστημονικό τρόπο αλλά
συμβουλεύει επίσης τους εκπαιδευτι-
κούς πώς θα λειτουργούν για να είναι
τ΄ αποτελέσματά τους θετικά.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.

Στο πρώτο μέρος εξετάζει τους
πρώιμες επιδράσεις που δέχεται το
παιδί από το οικογενειακό περιβάλ-
λον του, την κοινωνική τάξη μέσα
στην οποία ζει και κινείται και τον
αριθμό των μελών που αποτελούν
την οικογένειά του.

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι
γνωστικοί παράγοντες που έχουν
άμεση σχέση με τη νοημοσύνη, τη
μάθηση και τη σκέψη.  Αναφέρεται
επίσης στη δημιουργική πράξη, την
οργάνωση της τάξης, στις τεχνικές
που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός και
δίνει λύσεις σε προβλήματα που
προκύπτουν από παιδιά με μαθησια-
κά προβλήματα.

Στο τρίτο μέρος ο συγγραφέας ερευ-

νά τους συγκινησιακούς παράγοντες
που επηρεάζουν την προσωπικότη-
τα του μαθητή, τις στάσεις και τη
συμπεριφορά τους σε διάφορες φά-
σεις της σχολικής εκπαίδευσης.  Ανα-
φέρεται επίσης και στις αξίες και την
ανάπτυξη της ηθικής συμπεριφοράς.
Στο τέταρτο μέρος ασχολείται με
τους κοινωνικούς παράγοντες μετα-
ξύ δασκάλου και μαθητή, τους τρό-
πους μελέτης αυτής της αμφίδρομης
σχέσης, με την ομάδα της τάξης και
τις ιδιότητες που αναδεικνύουν το
δάσκαλο επιτυχημένο στο έργο του.
Την προσωπικότητα του δασκάλου
την καθορίζει με την αποτελεσματι-
κότητά του στο δύσκολο καθήκον
που έχει να επιτελέσει και δίνει συμ-
βουλές πως αυτό θα έχει αντίκρυ-
σμα στο πρόσωπο του μαθητή.
Το βιβλίο κινείται μέσα σ΄ ένα επι-
στημονικό πλαίσιο με πλήθος παρα-
δείγματα και αναφορές σε προηγού-
μενες έρευνες και μεθόδους αλλά τα
κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι
η τεκμηρίωση των απόψεων και η
απλοποίηση των τρόπων εφαρμο-
γής των συστημάτων που εισηγείται.
Η αμεσότητα της έκφρασης πετυχαί-
νεται με απλή και κατανοητή γλώσ-
σα, εκλαϊκευμένο ύφος και αποφεύ-
γεται η πολυπλοκότητα των ψυχολο-
γικών διατυπώσεων.
λείο για εκπαιδευτικούς κάθε σχολι-
κής βαθμίδας, για γονιούς που αγνο-
ούν πολλές παραμέτρους της καθη-
μερινής συμπεριφοράς των παιδιών
τους και γενικά στα άτομα που έχουν
οποιαδήποτε σχέση με την εκπαί-
δευση.
Ένα πλήρες βοήθημα που είναι βασι-
σμένο στην αλήθεια και στην ειλικρί-
νεια, χωρίς σκοπιμότητες και απο-
σιωπήσεις σημαντικών παραλήψεων
που περιορίζουν το ήθος και τη συμ-
περιφορά των εκπαιδευτικών.
Στην εισαγωγή του βιβλίου ο ίδιος ο
συγγραφέας διατυπώνει αυτές τις
απόψεις:
«…Η ψυχολογία μας βοηθά να
απαντήσουμε σε μερικά από τα ερω-
τήματα σχετικά με την προέλευση
των ατομικών διαφορών.  Γεννιόμα-
στε διαφορετικοί ή γινόμαστε δια-
φορετικοί χάρη στις εμπειρίες μας;
Ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, οι
ατομικές διαφορές καθορίζονται γε-
νετικά ή περιβαλλοντικά;  Με την έκ-
φραση ατομικές διαφορές εννοούμε
όχι μόνον τη νοημοσύνη, αλλά και
την προσωπικότητα, τη δημιουργι-
κότητα και τις κινητικές δεξιότητες.
Όπως θα δούμε, οι απαντήσεις στα
ερωτήματα αυτά έχουν αποφασιστι-
κή σημασία για τον εκπαιδευτικό,
γιατί δείχνουν ποια μπορεί να είναι
τα όρια της επίδρασης της αγωγής

πάνω στη ζωή μας.  Εάν οι ατομικές
διαφορές είναι κληρονομικές, τότε η
εκπαίδευση δεν μπορεί να κάνει
πολλά πράγματα πέρα από το να
αναπτύξει κάτι που ήδη υπάρχει.
Εάν, αντιθέτως, οι διαφορές αυτές εί-
ναι κατά κύριο λόγο προϊόν της επί-
δρασης του περιβάλλοντος τότε η
εκπαίδευση παρέχει μια τρομερή
δυνατότητα επανόρθωσης και τρο-
ποποίησης των συνεπειών μιας
πρώιμης μειονεξίας, και προώθησης
όλων των παιδιών στα ίδια ψηλά επί-
πεδα.»

Στο κεφάλαιο «Συναισθηματικοί Πα-
ράγοντες» για το ύφος της απόδο-
σης σημειώνει:

«… Δεν είναι καλό να διδάσκουμε
στα παιδιά ότι εκείνα φταίνε πάντα
που τα πράγματα πηγαίνουν στραβά
ή τα αφήνουμε να αναπτύσσουν
εσωτερικά ύφη απόδοσης, όταν τα
πράγματα πηγαίνουν καλά, και εξω-
τερικά, όταν πηγαίνουν άσχημα.  Η
σωστή προσέγγιση είναι να τα βοη-
θήσουμε να αναπτύξουν μια σωστή
κατανόηση της σχέσης αιτίας και
αποτελέσματος που αναφέραμε
στην τελευταία παράγραφο και να
φθάσουν στη ρεαλιστική εκτίμηση
της πραγματικότητας, που ο Μάσλο-
ου συνδέει με την αυτοπραγμάτωση.
Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει επί-
σης να βοηθάει τα παιδιά να ανα-
γνωρίζουν πότε μπορούν να αναλά-
βουν τον έλεγχο των γεγονότων, αν-
τί να αφήνουν τα πράγματα στην τύ-
χη ή στους άλλους, και έτσι να μπο-
ρούν να φέρονται προδραστικά και
όχι αντιδραστικά.  Το προδραστικό
άτομο κοιτάζει μπροστά, προβλέπει
και λαμβάνει κατάλληλες αποφά-
σεις, ενώ το αντιδραστικό αντιδρά
στα γεγονότα μόνον όταν έχουν ήδη
συμβεί – και συνήθως αιφνιδιάζεται
από αυτά.»

Αυτό που ξεχωρίζει ιδιαίτερα στη ση-
μαντική αυτή εργασία του Fontana
είναι η ψυχοδυναμική προσέγγιση
στην προσωπικότητα του ατόμου.

Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η ανά-
πτυξη της προσωπικότητας του κάθε
ανθρώπου είναι συνυφασμένη με
όλα τα στάδια της ηλικίας του και η
θεμελίωση της εξαρτάται από το πε-
ριβάλλον και τους μηχανισμούς που
αναπτύσσει το εγώ.

Χρησιμοποιεί παραδείγματα, τεκμη-
ριώνει τις απόψεις του και αναλύει
επίσης παλαιότερες θεωρίες άλλων
διακεκριμένων ψυχολόγων για να
ολοκληρώσει τις θεωρίες του.

Για παράδειγμα αναφέρεται στο
Μάσλοου, ο οποίος μετά από πολύ-
χρονες έρευνες διαπίστωσε και κα-
τέγραψε ότι τα άτομα που διαθέτουν
τα πιο κάτω γνωρίσματα αποτελούν

τον υγιή πληθυσμό και ξεχωρίζουν
για το ταλέντο, το χαρακτήρα και τις
ικανότητές τους.

➢ Αντιλαμβάνεται σωστά την πραγ-
ματικότητα και αντέχει την αβε-
βαιότητα.

➢ Δέχεται τον εαυτό του και τους
άλλους για αυτό που είναι.

➢ Είναι αυθόρμητος στη σκέψη και
τη συμπεριφορά.

➢ Εστιάζει την προσοχή του στο
πρόβλημα και όχι στον εαυτό του.

➢ ΄Εχει καλή αίσθηση του χιούμορ.
➢ Είναι έντονα δημιουργικός. 
➢ Αντιστέκεται στην πολιτιστική

υπαγωγή, χωρίς να είναι σκόπιμα
αντισυμβατικός.

➢ Ενδιαφέρεται για το καλό της αν-
θρωπότητας.

➢ Αντλεί ουσιαστική ευχαρίστηση
από τις βασικές εμπειρίες της
ζωής.

➢ Βιώνει βαθιές και ικανοποιητικές
διαπροσωπικές σχέσεις με λίγα
άτομα μάλλον παρά με πολύ κό-
σμο.

➢ Κοιτά τη ζωή με αντικειμενικότητα.

Επίσης κατά τον ίδιο το στοχαστή
στον τομέα των ανθρώπινων κινή-
τρων, η συμπεριφορά του οδηγεί
στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου,
βασίζεται στις εξής προϋποθέσεις:

➢ η ικανότητα να βιώνει κανείς την
παιδική του ηλικία με προσήλω-
ση και συγκέντρωση.

➢ η ετοιμότητα να δοκιμάζει το
καινούργιο, αντί να μένει στο
γνωστό και το σίγουρο.

➢ η τάση να υπακούει στα συναι-
σθήματά του, αντί να υποτάσσε-
ται στην παράδοση ή στην αυ-
θεντία ή στην πλειοψηφία, όταν
αξιολογεί μια εμπειρία,

➢ η τιμιότητα που αποφεύγει τα
«κόλπα»,

➢ η προθυμία να γίνεται αντιδημο-
φιλής, όταν οι προσωπικές του
απόψεις δεν ταυτίζονται με εκεί-
νες της πλειοψηφίας, 

➢ η ετοιμότητα να αναλαμβάνει ευ-
θύνες, 

➢ η ικανότητα να δουλεύει σκληρά
για το έργο που έχει αναλάβει, 

➢ η ικανότητα να αναγνωρίζει τις
προσωπικές ψυχολογικές του
άμυνες και το θάρρος να τις εγ-
καταλείπει.

Το βιβλίο του Fontana είναι μια ενέρ-
γεια που σκοπό έχει να βοηθήσει τον
εκπαιδευτικό, να βοηθήσει τα παιδιά.

Ανδρέας Χατζηθωμάς
Φιλόλογος - Κριτικός

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘:
David Fontana

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»
Εκδόσεις «Σαβάλλας», Αθήνα, σελ. 468

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘:
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Αγιασμός στο Δημοτικό
σχολείο Αγίου Κασσιανού

Πραγματοποιήθηκε στις 14
Σεπτεμβρίου 2012 ο καθιε-
ρωμένος αγιασμός μέσα

στο σχολικό χώρο του Δημοτικού
σχολείου Αγίου Κασσιανού. Ο ιερέ-
ας, πάτερ Αντώνης Στυλιανού, μετά
τον αγιασμό μίλησε σε μαθητές και
δασκάλους, ευχήθηκε για μια καλή
και παραγωγική χρονιά και ευλόγη-
σε όλα τα παιδιά, το προσωπικό και
τους γονείς που παρευρίσκονταν
στο χώρο.

Μετά το τέλος του αγιασμού, δια-
βάστηκε το μήνυμα του Αρχιεπι-

σκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσόστο-
μου Β’, μέσα από το οποίο μεταβι-
βάστηκαν σε όλους οι ευχές του
Μακαριώτατου για μια καλή και
αποδοτική χρονιά και επιβεβαι-
ώθηκε για ακόμη μια φορά η εκτί-
μηση με την οποία η Εκκλησία πε-
ριβάλλει το έργο της παιδείας του
τόπου. Τονίστηκε ότι όλοι μας πρέ-
πει να συνεχίσουμε τις προσπάθει-
ές μας για ανακούφιση των συναν-
θρώπων μας που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες με την ευχή να έχουν
όλοι μια φωτισμένη πορεία για τη
νέα σχολική χρονιά.
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί 2012-2013

Οικονομ
ικά

Π
αρόλο που συνεχίζεται η παγκόσμια οικονομική κρίση
που επηρεάζει σημαντικά και την οικονομία της Κύ-
πρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσα στα

πλαίσια της καθορισθείσας δημοσιονομικής πολιτικής του
κράτους και με γνώμονα την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
των σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειλημμένες υποχρεώ-
σεις των Σχολικών Εφορειών έχει εγκρίνει τους  Προϋπολογι-
σμούς Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για
το σχολικό έτος 2012-13.  ΄Οπως κάθε χρονιά οι Προϋπολογι-
σμοί είναι ελλειμματικοί.  Το έλλειμμα καλύπτεται με κρατική
χορηγία.  

Αν και οι Προϋπολογισμοί είναι σχετικά μειωμένοι σε σύγκρι-
ση με το προηγούμενο σχολικό έτος η Σχολική Εφορεία θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει
τις ανάγκες των Σχολείων της και να λειτουργήσουν χωρίς ιδι-
αίτερα προβλήματα.

Ο Προϋπολογισμός Μέσης προβλέπει έσοδα €225.568 και
έξοδα €2.560.180.  Το έλλειμμα καλύπτεται με κρατική χορη-
γία, η οποία ανέρχεται στα €2.334.612.

Οι μισθοί και τα ωφελήματα των υπαλλήλων αντιπροσω-
πεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.  Στην προκειμέ-
νη περίπτωση ανέρχονται στο €1.554.014 συμπεριλαμβανο-
μένου του κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας (61 % των εξό-
δων του προϋπολογισμού). Το υπόλοιπο ποσό του
€1.006.166 καλύπτει τα διάφορα Λειτουργικά ΄Εξοδα των
Σχολείων.

Μεγάλο ποσό θα δαπανηθεί για το Φωτισμό, Θέρμανση
και Καύσιμα - €330.000

Συντήρηση Κτηρίων - €105.000

Τηλέφωνα - €37.000

Τέλη και Τέλη ΄Υδατος - €29.000

Ο Προϋπολογισμός Δημοτικής προβλέπει έσοδα €44.971 και
έξοδα €1.713.312.  Το έλλειμμα καλύπτεται με κρατική χορη-
γία, η οποία ανέρχεται στα €1.668.341.

Οι μισθοί και τα ωφελήματα των υπαλλήλων αντιπροσω-
πεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, όπως και στην
περίπτωση της Μέσης.  Στην προκειμένη περίπτωση ανέρ-
χονται στο €1.126.550 συμπεριλαμβανομένου του κατοχυ-
ρωμένου Ταμείου Προνοίας (66 % των εξόδων του προϋπο-
λογισμού).  Το υπόλοιπο ποσό των €586.762 καλύπτει τα διά-
φορα Λειτουργικά ΄Εξοδα των Σχολείων.

Μεγάλο ποσό θα δαπανηθεί για το Φωτισμό, Θέρμανση
και Καύσιμα - €200.000

Συντήρηση Κτηρίων - €80,000

Τηλέφωνα - €22.000

Τέλη και Τέλη ΄Υδατος - €25.000

Ταμείο Διευθυντή - €19.214

Ο Προϋπολογισμός Προδημοτικής δεν  προβλέπει καθόλου
έσοδα και τα έξοδα καλύπτονται εξολοκλήρου από την κρα-
τική χορηγία, η οποία ανέρχεται στις €565.357.

Οι μισθοί και τα ωφελήματα των υπαλλήλων αντιπροσω-
πεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.  Στην προκειμέ-
νη περίπτωση ανέρχονται στις €380.770  (67 % των εξόδων
του προϋπολογισμού).  Το υπόλοιπο ποσό των €184.787 κα-
λύπτει τα διάφορα Λειτουργικά ΄Εξοδα των Σχολείων.

Μεγάλο ποσό θα δαπανηθεί για το Φωτισμό, Θέρμανση

και Καύσιμα - €20.000

Συντήρηση Κτιρίων - €20,000

Τηλέφωνα - €8.000

Τέλη και Τέλη ΄Υδατος - €8.000

Ταμείο Διευθυντή - €9.397

Οι δαπάνες, τους πρώτους τέσσερις μήνες, θα περιορισθούν
στις απολύτως αναγκαίες, χωρίς βέβαια να δημιουργείται
πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των Σχολείων, μέχρι την
έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

Εκτός από τους παραπάνω προϋπολογισμούς έχει εγκριθεί και
ο προϋπολογισμός των κληροδοτημάτων της Εφορείας για το
2012-13.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες €58.000 για παραχώ-
ρηση υποτροφιών σε απόφοιτους των Λυκείων της Εκπαι-
δευτικής Περιφέρειας της Σχολικής Εφορείας, €30.000 για το
συσσίτιο σε άπορους μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου,
€250.000 για επεκτάσεις κτιρίων (Μουσείο Παγκυπρίου Γυ-
μνασίου) κτλ. 

Η Σχολική Εφορεία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των
Σχολείων  θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα
Σχολεία μας να λειτουργήσουν σωστά για το καλό της Παιδεί-
ας.  Ο καθένας από τη θέση του μπορεί να συμβάλει  στην
εξοικονόμηση χωρίς να είναι σε βάρος  της Παιδείας και των
παιδιών μας.
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 Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει την παιδεία

18 βραβεία στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθητικών Εφημερίδων

430 βραβεία στους πρωτεύσαντες τελειόφοιτους Δημοσίων και Ιδιωτικών Λυκείων

158 βραβεία σε πρωτεύσαντες φοιτητές σε τομείς Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 
 Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο

68 βραβεία στους μαθητικούς διαγωνισμούς της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας

155 σχολεία παγκοσμίως συνδεδεμένα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΟΙΚΑΔΕ’

44000 άτομα επισκέφτηκαν την Έκθεση Επαγγελμάτων “Σταδιοδρομία” από το 1999
 μέχρι σήμερα

48000 παιδιά επισκέφτηκαν το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας 
 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου μέχρι σήμερα

28000 παιδιά έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος

 Τραπέζης Κύπρου μέχρι σήμερα

Η γνώση είναι θησαυρός


