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Ηεκπαίδευσή μας κράτησε για αι-
ώνες την εθνική ταυτότητα του
νησιού μας αλώβητη και κα-

θαρή παρά τις δύσκολες ώρες και τις
δοκιμασίες που πέρασε ο τόπος μας.

Αν σήμερα  αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του, τούτο οφείλεται στην

προσπάθεια που κατέβαλαν οι πνευ-
ματικοί μας ταγοί, αλλά και ο ίδιος ο
λαός μας που ακολούθησε την πα-
ράδοσή του ανεπηρέαστος από την
όποια προσπάθεια υποταγής των
διαφόρων κατακτητών.

Μάλιστα μια από τις πιο καταλυτικές
και ιστορικές στιγμές υπήρξε η
ίδρυση της Εφορείας Ελληνικών Εκ-
παιδευτηρίων Λευκωσίας το 1893.
Μια ιστορική στιγμή που σημάδεψε
την πορεία ολόκληρου του Ελληνι-
κού Κυπριακού Λαού.

Το Μάιο του 1893 ένας εμπνευσμέ-
νος εκκλησιαστικός ηγέτης, ο Αρχιε-
πίσκοπος Σωφρόνιος, ίδρυσε την
πρώτη Σχολική Εφορεία με μονα-
δικό σκοπό να δώσει υπόσταση και
κύρος στην Κυπριακή Εκπαίδευση.

΄Εθεσε τις βάσεις για μια μεγαλόπνοη

πορεία των ελληνικών γραμμάτων
και του πολιτισμού στον τόπο μας.

Ο χρόνος κατέγραψε και δικαίωσε
μια ιστορική πορεία προσφοράς της
Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, η
οποία όχι μόνο διαφύλαξε την ιερή
παρακαταθήκη των ιδρυτών της
αλλά συνέλαβε να ανυψωθεί το πνευ-
ματικό και βιοτικό επίπεδο των νέων
μας και έθεσε καίριες βάσεις για την
εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτη-
ρίων μας σε όλους τους τομείς.

Πάνω από όλα όμως διατήρησε τις
θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπι-
σμού, της συνείδησης και της ταυτό-
τητάς μας.

Είμαι πεπεισμένος πως στην Εφο-
ρεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας πρέπει να αποδοθούν τα
πιο πολλά και λαμπρά εύσημα και γι’
αυτό τη συγχαίρω και πάλι.

Τα ιστορικά σχολεία του
κέντρου της Λευκωσίας
KΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ... 
Σ χολεία που γαλούχησαν νέους με τις

απόλυτες αξίες, τους πρόσφεραν όλες

εκείνες τις αρετές για να ολοκληρωθούν
ως προσωπικότητες, ως κοινωνικές και
πνευματικές υπάρξεις. σήμερα απειλούν-
ται με αναστολή του θεάρεστου έργου
τους γιατί δεν τυγχάνουν της απαιτούμε-
νης φροντίδας και σεβασμού. 

Τέτοια σχολεία είναι το Παγκύπριο Γυμνά-
σιο, το Γυμνάσιο Φανερωμένης, το Δημο-
τικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, το Δημοτικό

Σχολείο Ελένειο και το Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Κασσιανού.

Τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας είναι
χρέος για όλους τους πολιτικούς, κοινωνι-
κούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς
φορείς να τα προστατέψουν, να τα διατη-
ρήσουν και να τα ενισχύσουν για να συνε-
χίσουν την ιστορική τους πορεία αδιάλει-
πτα και ανεμπόδιστα από οποιεσδήποτε
παρεμβάσεις και σκοπιμότητες.
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Σε κάθε τεύχος της εφημερίδας μας
θα παρουσιάζεται το ιστορικό
των σχολείων που ανήκουν

στην Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

ΧΟΡΗΓΟΣ

Όταν η μνήμη γυρνά στα περασμένα

Μαθητές της Γ’ τάξης του Διδασκαλείου του Παγκυπρίου Γυμνασίου σε εκδρομή
στη Σαλαμίνα.

Παγκύπριο Γυμνάσιο. Σχολικό έτος 1939-1940.  Χειμερινή εκδρομή .

Παγκύπριο Γυμνάσιο. Σχολικό έτος 1939-1940. Χειμερινή εκδρομή με ποδήλατα.
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ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΗΚύπρος έχει να επιδείξει ένα πλούσιο
σε ποιότητα πολιτισμό και ένα υψηλό

πνευματικό επίπεδο στη μακρόχρονη ιστο-
ρική της πορεία.  Κι΄ αυτό το οφείλει εν
πολλοίς στους πνευματικούς της ανθρώ-
πους.
΄Ενας από τους πιο σοβαρούς πυλώνες
πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η  παι-
δεία της Πατρίδας μας είναι και οι Σχολικές
Εφορείες που δημιουργήθηκαν πριν το
1893, καθώς και άλλες που δημιουργήθη-
καν στα κατοπινά χρόνια.
Ο θεσμός των Σχολικών Εφορειών σημά-
δεψε ανεξίτηλα την ιστορική πορεία της
εκπαίδευσής μας αλλά κι ευρύτερα της
ίδιας της κοινωνίας μας. Συνέδεσε την πα-
ρουσία του με την εθνική, θρησκευτική,
πολιτιστική και κοινωνική φυσιογνωμία
του τόπου μας αλλά και τη εν γένει εξέλιξη
του κυπριακού λαού σε όλες τις βαθμίδες.
Η ίδρυση των Σχολικών Εφορειών είναι
συνυφασμένη και με την εκκλησία αφού
οι πρώτοι Πρόεδροί τους υπήρξαν οι εκά-
στοτε Αρχιεπίσκοποι Κύπρου.
Η πορεία των Σχολικών Εφορειών που φέ-
τος συμπληρώνουν πέραν του ενός αιώνα
παρουσία στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά
θέματα της Πατρίδας μας, μόνο θετικά
στοιχεία έχει να επιδείξει στον πιο νευραλ-
γικό τομέα της ζωής, που είναι η Παιδεία.
Ανεκτίμητη  η τεράστια προσφορά των
Σχολικών Εφορειών, του θεσμού που δια-
τηρεί μια αγαστή συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με
τους Συνδέσμους Γονέων και τους εκπαι-
δευτικούς.
Η καταξίωση του θεσμού των Σχολικών
Εφορειών αποδεικνύεται καθημερινά και
διαχρονικά, αν αναλογιστεί κανείς, το τε-
ράστιο έργο που επιτέλεσαν στη δημιουρ-

γία νέων σχολείων, επέκταση των χώρων
των σχολείων, τη στελέχωση των υπηρε-
σιών, την κάλυψη αναγκών με υλικοτε-
χνική στήριξη, αλλά και την αρωγή που
επιδεικνύουν στους μαθητές που αντιμε-
τωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.  Ακόμη
και η διατήρηση της μνήμης των κατεχο-
μένων είναι το πρωταρχικό έργο που επι-
τελείται από τις Σχολικές Εφορείες των κα-
τεχομένων Δήμων μας.
Οι Σχολικές Εφορείες, όχι μόνο θα πρέπει
να λειτουργούν και να υπάρχουν, αλλά θα
πρέπει να ενισχυθούν θεσμικά και διαχει-
ριστικά για να επιτελούν απρόσκοπτα το
έργο τους.
Για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότη-
τας του θεσμού σίγουρα απαιτείται κατάλ-
ληλη αναδιάρθωση και στελέχωσή τους
και αφού εκσυγχρονιστεί η σχετική νομο-
θεσία, ο ρόλος τους να καταστεί πιο δια-
κριτός και αποδοτικός, ώστε βάση στρα-
τηγικού σχεδιασμού που θα αφορά τον
εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης του
εκπαιδευτικού συστήματος, να μπορούν
σταδιακά να αναλάβουν περισσότερες ευ-
θύνες αναφορικά με την υποστήριξη της
εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας
των σχολείων.  Στο πλαίσιο αυτό, θα μπο-
ρούσαν να εξεταστούν ζητήματα πιο απο-
τελεσματικής οργάνωσης, διοίκησης και
κατάλληλης στελέχωσης των Σχολικών
Εφορειών.
Τυχόν αποδυνάμωσή τους θα είχε επιπτώ-
σεις στην ποιότητα της εκπαίδευσής μας,
της λειτουργίας των σχολείων, και θα δη-
μιουργηθεί και μέγα πολιτικό ζήτημα, αν
λάβουμε υπόψη μας ότι ο θεσμός αυτός
λειτουργεί και στο ψευδοκράτος.  ΄Ετσι σε
ενδεχόμενη και επιθυμητή λύση του κυ-
πριακού προβλήματος θα βρεθούμε δυ-
σμενώς εκτεθειμένοι στο θέμα αυτό.

Για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα της
ύπαρξης και υπόστασης των Σχολικών
Εφορειών θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, με
βάση των περί Σχολικών Εφορειών Νόμο,
οι Σχολικές Εφορείες αναλαμβάνουν τη
διαχείριση των σχολείων του δήμου ή της
κοινότητας , εποπτεύουν το προσωπικό
που διορίζουν ή τους παραχωρείται από
την Κυβέρνηση, συνεργάζονται με τις δι-
ευθύνσεις των σχολείων για την καλύτερη
λειτουργία τους και ασκούν οποιαδήποτε
άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο κα-
θήκον ανατίθεται σε αυτές.  Σε γενικές
γραμμές έχουν την ευθύνη να εξασφαλί-
ζουν τον εξοπλισμό των σχολείων, να δια-
χειρίζονται και να  φροντίζουν για τη συν-
τήρηση του εξοπλισμού τους.  Επιπρό-
σθετα έχουν την ευθύνη της συντήρησης
των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχο-
λικών μονάδων, ειδικότερα δε των παλαι-
οτέρων.

Επιβάλλεται λοιπόν η απρόσκοπτη, ανε-
ξάρτητη και αυτόνομη λειτουργία των
Σχολικών Εφορειών για να μην διακοπεί η
τόσο εποικοδομητική προσφορά τους
στον σημαντικό τομέα της Παιδείας μας,
του τομέα αυτού που επενδύουμε το μέλ-
λον του ιδίου του τόπου μας και των παι-
διών μας.

Α ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ανεκτίμητη  η τεράστια προσφορά
των Σχολικών Εφορειών, του θε-
σμού που διατηρεί μια αγαστή συ-
νεργασία με το Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, με τους Συν-
δέσμους Γονέων και τους εκπαι-
δευτικούς.

Η καταξίωση του θεσμού των Σχο-
λικών Εφορειών αποδεικνύεται κα-
θημερινά και διαχρονικά, αν ανα-
λογιστεί κανείς, το τεράστιο έργο
που επιτέλεσαν στη δημιουργία
νέων σχολείων, επέκταση των χώ-
ρων των σχολείων, τη στελέχωση
των υπηρεσιών, την κάλυψη αναγ-
κών με υλικοτεχνική στήριξη, αλλά
και την αρωγή που επιδεικνύουν
στους μαθητές που αντιμετωπί-
ζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
Ακόμη και η διατήρηση της μνήμης
των κατεχομένων είναι το πρωταρ-
χικό έργο που επιτελείται από τις
Σχολικές Εφορείες των κατεχομέ-
νων Δήμων μας.
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Το Γυμνάσιο Ακροπόλεως αισίως συμ-
πληρώνει εφέτος σαράντα χρόνια

(1974-2014) γόνιμης και δημιουργικής
ζωής! Ομολογουμένως, πολύμορφη και
πολυσήμαντη υπήρξε σε όλα αυτά τα
χρόνια η  προσφορά του  στον ευαί-
σθητο και κορυφαίο τομέα της εκπαί-
δευσης και μόρφωσης των νέων μας! 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, ύστερα και από
σχετική απόφαση του  Καθηγητικού Συλ-
λόγου, το Γυμνάσιο θα τιμήσει  την επέ-
τειο των σαραντάχρονών του. Στόχος
είναι να προβληθεί   κατά τον καλύτερο
και πληρέστερο τρόπο η πολύχρονη
αυτή και ευδόκιμη πορεία και προ-
σφορά του Σχολείου. Για το σκοπό αυτό,
ήδη συστάθηκε ειδική Επιτροπή, η
οποία  εργάζεται φιλότιμα, παραγωγικά
και δημιουργικά. 

Γενικά, στη διάρκεια του σχολικού έτους,
θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Αποκο-
ρύφωμα, βέβαια, των εκδηλώσεων θα
είναι η καλλιτεχνική  εκδήλωση του Σχο-
λείου, που θα γίνει το Μάιο του 2014. 

Οπωσδήποτε, η ίδρυση και λειτουργία
του Γυμνασίου Ακροπόλεως υπήρξε
αποτέλεσμα των φοβερών και πιεστικών
εκείνων αναγκών, που προκάλεσε στον
τόπο μας η βάρβαρη τουρκική εισβολή,
με την προσφυγοποίηση από τη μια

στιγμή στην άλλη του μισού σχεδόν πλη-
θυσμού μας. Δύσκολες, φοβερές, ανεί-
πωτες οι   μέρες εκείνες!

Ακριβώς, όμως, η ίδρυση και λειτουργία
του Σχολείου μας, πέραν των άλλων ου-
σιαστικών εκπαιδευτικών αναγκών, που
εξυπηρετούσε, είχε και ένα άλλο σπου-
δαίο συμβολισμό: Με την ίδρυση και τη
λειτουργία του, δηλαδή, το Γυμνάσιο
Ακροπόλεως, συμβολικά, από τη μια
μεριά απαντούσε  στον Τούρκο εισβο-
λέα ότι, ως λαός, δεν τα βάζουμε κάτω,
δεν  αποδεχόμαστε την κατοχή και τη δι-
αίρεση της νήσου μας, και από την άλλη
διατράνωνε τη θέληση και την πίστη μας
για απελευθέρωση, δικαίωση και επι-
βίωση στη γη τούτη των πατέρων μας! 

Για την Ιστορία σημειώνεται ότι το Γυ-
μνάσιο Ακροπόλεως  πρωτολειτούργησε
στο χώρο του πρώην Οικοτροφείου της
Αγγλικής Σχολής (ALKS HOUSE) ως εξα-
τάξιο Κλασικό Γυμνάσιο Μέσης Εκπαί-
δευσης, με την ονομασία «Β΄ Γυμνάσιο
Ακροπόλεως», αφού υπήρχε και το «Α΄
Γυμνάσιο Ακροπόλεως» -το σημερινό
Λύκειο Ακροπόλεως- στις 21 Νοεμβρίου
1974, ημέρα που η Εκκλησία μας εορτά-
ζει τα Εισόδια της Παναγίας. Διαβάζουμε,
σχετικά, μέσα από το Ημερολόγιο του
Σχολείου:

«Πέμπτη, 21η Νοεμβρίου 1974: Ήρχισε σή-
μερον την λειτουργίαν του το Β΄ Γυμνάσιον
Ακροπόλεως εις οίκημα της Αγγλικής Σχο-
λής,  εν Λευκωσία, με μαθητάς του απο-
γευματινού Γυμνασίου Ακροπόλεως και με
Γυμνασιάρχην τον κ. Κωνσταντίνον Λ. Κα-
ραγιάννην... Εσχηματίσθησαν 12 τμήματα,
5 της Α΄, 2 της Β΄, 2 της Γ΄, 1 της Δ΄κλ., 1 της
Ε΄κλ. και 1 της Στ΄κλ.». 

Οι πρώτοι μαθητές του Γυμνασίου Ακρο-
πόλεως ήταν βασικά παιδιά προσφυγό-
πουλα, που κουβαλούσαν μέσα τους
-όπως και οι δικοί τους- τον πόνο και την
οδύνη του βίαιου ξεριζωμού από τα
χωριά και τις πόλεις τους και του ανελέ-
ητου ξεσπιτωμού από τα σπίτια, τα όσια
και τα ιερά τους, αλλά και του χαμού
προσφιλών κι αγαπημένων τους προσώ-
πων... 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του πρώ-
του Διευθυντή του Σχολείου κ. Κων-
σταντίνου Καραγιάννη:

«Έκπληξη ήταν η δήλωση όχι λίγων προ-
σφυγόπουλων ότι διέμεναν σε ημιτελείς
πολυκατοικίες, που δεν ήταν άλλο παρά
σκελετοί πολυκατοικιών με εξωτερικούς
τοίχους και διαχωριστικά από σεντόνια,
και στην καλύτερη περίπτωση από χαρτό-
νια...».

Τη σχολική χρονιά 1977-78 λειτούργησε
και ο κλάδος των Θετικών Επιστημών
(Δ΄Τάξη), που ολοκληρώθηκε στα επό-
μενα δύο χρόνια.

Τη σχολική χρονιά 1981-82 λειτούργησε
ως Λύκειο Επιλογής Μαθημάτων στην Δ΄
Τάξη, με τους συνδυασμούς Σ1 και Σ2.

Το Σχολείο λειτούργησε ως τριτάξιο Γυ-
μνάσιο από τη σχολική χρονιά 1984-
1985. Εξάλλου, από τη σχολική χρονιά
1986-87 μετονομάστηκε σε «Γυμνάσιο
Ακροπόλεως».

Σήμερα το Σχολείο στεγάζεται σε δύο
κτίρια, το ένα πλάι στο άλλο: 

α) Το παλαιό κτίριο, το οποίο προηγου-
μένως στέγαζε το Οικοτροφείο της Αγ-
γλικής Σχολής. Τούτο είναι πετρόκτιστο,
με θαυμάσια αρχιτεκτονική, και διαθέτει
αίθουσες διδασκαλίας και ειδικές αίθου-
σες για την  Πληροφορική (2), τη Βιολο-
γία, τη Φυσική, τη Χημεία, των Γλωσσών,
των Μαθηματικών και την Ιστορία. 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο  Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ

40 χρόνια ζωής και προσφοράς
Αθηνάς Κλεάνθους, Διευθύντριας Σχολείου



η  φωνή  μας . . .| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013 5

Tο Μάϊο του 1893 ένας εμπνευσμέ-
νος εκκλησιαστικός ηγέτης, ο Αρ-

χιεπίσκοπος Σωφρόνιος, υπέγραψε
την ιδρυτική πράξη της Σχολικής
Εφορείας. Αυτή η πράξη έμελλε ν’
αποτελέσει την απαρχή μιας ιστορι-
κής πορείας της εκπαίδευσης του
τόπου μας η οποία έδωσε πνοή, αξία
και υπόσταση στα ελληνικά γράμ-
ματα και τον πολιτισμό μας, μάλιστα
σε μια εποχή που οι ξένοι κατακτητές
εργολαβικά, μεθόδεψαν τον αφελλη-
νισμό και την αλλοτρίωση των κατοί-
κων του νησιού μας.

Η δημιουργία της Σχολικής Εφορείας
υπήρξε μια πράξη θεάρεστη, απαραί-
τητη και μεγαλόπνοη για να δώσει
ώθηση στα γράμματα αλλά και για να
διατηρήσει αλώβητη την εθνική ταυ-
τότητά μας. Διεφύλαξε το φρόνημα,
συντήρησε τις αξίες και εμπότισε τις
ρίζες της φυλής μας με ζωογόνο
πνεύμα. Ίδρυσε σχολεία, επιτέλεσε
κοινωνικό έργο και φρόντισε η  εκ-
παίδευσή μας να φτάσει σε υψηλά
επίπεδα που επέφεραν την πρόοδο
και την ανάπτυξη όλης της κυπριακής
κοινωνίας.

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας, μέσα στα πλαίσια των εορ-
τασμών, για τη συμπλήρωση 120 χρό-
νων προσφοράς και δημιουργίας (1893
– 2013), προγραμματίζει τις ακόλουθες
εκδηλώσεις:

• 30 Ιανουαρίου 2014

Μνημόσυνο των ιδρυτών, μελών και
ευεργετών της Εφορείας στον Καθε-
δρικό Ναό Αγίου Ιωάννη σε συνερ-
γασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύ-
πρου και το Παγκύπριο Γυμνάσιο, επ’
ευκαιρία της γιορτής των Γραμμά-
των.

Μετά από τη θεία λειτουργία θα ακο-
λουθήσει έκθεση φωτογραφίας από
τις δραστηριότητες τόσο της Εφο-
ρείας όσων και των σχολείων της Εκ-
παιδευτικής της περιφέρειας. 

• 17 Φεβρουαρίου 2014

Κορυφαία εκδήλωση

Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 17
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 8.00 μ.μ.
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Στην εκδήλωση θα τραγουδήσει η
καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδί-
στρια, κ. Χαρούλα Αλεξίου με την
ορχήστρα της.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανα-
κοινωθούν αργότερα. 

• Εκδήλωση για τα κατεχόμενα σχο-
λεία μας (Γυμνάσιο Νεαπόλεως, Δημ.
Αγίου Κασσιανού κτλ.)

• Εκδήλωση στα  Μουσεία του  Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου, κατά το Μάιο 2014,
μέσα στα πλαίσια των εορτασμών
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

• Διοργάνωση πρωταθλήματος futsal
στο οποίο θα συμμετέχουν ομάδες

από παιδιά των σχολείων μας.  Θα γί-
νει σε συνεννόηση με διάφορα σω-
ματεία και θα αθλοθετηθεί από την
Εφορεία.

• Μάιο 2014

Οι εκδηλώσεις μας θα κλείσουν με
την οργάνωση αιμοδοσίας εις μνήμη
όλων όσων διετέλεσαν μέλη των
Συμβουλίων της Εφορείας.

• Διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργα-
σία με τα σχολεία της Εκπαιδευτικής
μας Περιφέρειας

΄Ολες οι εκδηλώσεις  έχουν τεθεί κάτω
από την αιγίδα του ΄Εντιμου Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κυριάκου
Κενεβέζου.

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας

β) Το νέο κτίριο, που διαθέτει οκτώ αί-
θουσες διδασκαλίας και ειδικές αίθουσες
για τη Μουσική, την Τέχνη, την Τεχνολο-
γία (2), και την Οικιακή Οικονομία (2).  

Το Σχολείο διαθέτει, επίσης, μία πλήρως
εξοπλισμένη και με σύγχρονες προδια-
γραφές Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων,
η οποία χρησιμοποιείται και από τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Βασικά, το Γυμνάσιο δέχεται μαθητές,
που αποφοιτούν από τα Δημοτικά Σχο-
λεία Αγίων Ομολογητών, Περνέρα, Αγ.
Μαρίνας, Απ. Βαρνάβα και μικρό
αριθμό μαθητών από άλλα Δημοτικά
Σχολεία της Λευκωσίας.

Την αρμοδιότητα του Γυμνασίου Ακροπό-
λεως  έχει η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας.

Μέχρι σήμερα υπηρέτησαν στο Σχολείο
οι ακόλουθοι Διευθυντές: 

Κωνσταντίνος Καραγιάννης (1974-78), 
Γεώργιος Χατζηνικολάου (1978-83), 
Κωνσταντίνος Καραγιάννης (1983-85), 
Παναγιώτης Κωνσταντινίδης (1985-87), 
Βάσος Χριστοδούλου (1987-88), 
Ανδρέας Αγαθοκλέους (1988-89), 
Θάσος Σοφοκλέους (1989-92), 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (1992-96), 
Αντώνης Καλογήρου (1996-98), 
Γεώργιος Σταυρινός (1998-99), 
Σωτήρης Παύλου (1999-2001), 
Κώστας Κυριακίδης (2001-02), 
Φωτεινή Θεμιστοκλέους (2002-2004)
Συμεών Λοΐζου (2004-05), 
Δέσποινα Φαντίδου (2005-06), 

Ιφιγένεια Νικολαϊδου (2006-08), 
Νίκη Μαυροκορδάτου (2008-09), 
Αθηνά Παπαδημητρίου (2009-11), και 
Αθηνά Κλεάνθους (2011- ....).

Πολύ χαιρόμαστε, γιατί σε όλα αυτά τα
χρόνια, ύστερα από σκληρούς αγώνες
και μεγάλες, επίπονες και φιλότιμες προ-
σπάθειες όλων γενικά των κατά καιρούς
Διευθυντών, Καθηγητών/τριών και μα-
θητών/ τριών, αλλά και με τη συμβολή
και των Γονιών και των Συνδέσμων τους,
το Γυμνάσιο Ακροπόλεως, χάρη και στη
σημαντική του προσφορά, στο σπου-
δαίο εκπαιδευτικό του έργο και στις
πολλές και μεγάλες επιτυχίες των παι-
διών του, κέρδισε την καθολική αγάπη
κι εκτίμηση της κοινωνίας μας.

120 Χ Ρ O Ν Ι Α  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ A Σ  Κ Α Ι  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ I Α Σ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Συμμετοχή σε πρωτοποριακά ευρω-
παϊκά προγράμματα, σε διαγωνι-
σμούς και σεμινάρια, έκδοση εφη-

μερίδων και περιοδικού, παραγωγή ντο-
κιμαντέρ, προετοιμασία και παρουσίαση
θεατρικής παράστασης, λειτουργία θεα-
τρικού εργαστηρίου, είναι ένα μέρος της
πλούσιας δράσης που ανέπτυξε το σχο-
λείο μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά.  

ΕΝΤΕΧΝΩΣ
«ΈΝΑΣ ΠΟΛΥ ΓΕΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ

ΚΑΤΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΦΤΕΡΑ»
Ήταν ένας πολυπληθής- για τα σχολικά
δεδομένα – μαθητικός θίασος που στις 8
Μαρτίου στο κινηματοθέατρο Παλλάς
έδωσαν φτερά στο διήγημα του Γκαμ-
πριέλ Γκαρσία Μάρκες, αποδεικνύοντας
ότι οι μαθητές μπορούν να ανεβάζουν θε-
ατρικές παραστάσεις που θα ζήλευαν και
επαγγελματίες ηθοποιοί. Ήταν ηρωική η
προσπάθεια του Γυμνασίου Παλουριώ-
τισσας, γιατί η παράστασή τους ήταν κυ-
ριολεκτικά χειροποίητη, δούλεψαν οι
ίδιοι τη διασκευή του διηγήματος, την
διάνθισαν με μουσική, χορευτικά και τρα-
γούδια, την εμπλούτισαν με σκηνοθετι-
κές ιδέες και, χωρίς γενναίες επιχορηγή-
σεις, με σκληρή δουλειά και ελάχιστα
έξοδα, κατάφεραν να κερδίσουν το χει-
ροκρότημα της καταξίωσης. Συγχαρητή-
ρια αξίζουν στις ακούραστες καθηγή-
τριες Νόνα Μολέσκη και Νίκη Σιάτη, γιατί
δούλεψαν ψυχή τε και σώματι.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ
Στο σχολείο μας υπάρχουν πολλά κρυμ-
μένα ταλέντα! Αυτό είναι σίγουρο…
Αποφασίσαμε λοιπόν να τα δουλέ-
ψουμε, ώστε σιγά σιγά να τα βγάλουμε
προς τα έξω. Τη δυνατότητα αυτή μας
έδωσε το θεατρικό εργαστήρι που
έστησε η καθηγήτρια Νίκη Σιάτη και λει-
τουργεί εντός του σχολείου μετά το πέ-
ρας των μαθημάτων. Πολλοί μαθητές
διαφόρων τάξεων, αν και πιεσμένοι από
το βεβαρημένο με διαγωνίσματα και ιδι-
αίτερα καθημερινό τους πρόγραμμα,
βρήκαν χρόνο και δήλωσαν πρόθυμα
συμμετοχή. Είναι μια δραστηριότητα
καθ΄ όλα αγχολυτική, απελευθερώ-

νουμε το σώμα μας με ασκήσεις κινη-
σιολογίας, παίζουμε με την άρθρωση
και την ορθοφωνία, γνωρίζουμε τον
εαυτό μας μέσα από ασκήσεις και θεα-
τρικά παιχνίδια. Ακούσαμε τις εμπειρίες,
τα βιώματα και τις δυσκολίες μαθητών
που κατάγονται από άλλες χώρες. Η
αγωνία τους, ο φόβος και ο αποκλει-
σμός τους, παίρνοντας σάρκα και οστά,
έγιναν αυτοσχεδιασμοί και δραματοποι-
ήσεις. Το θεατρικό εργαστήρι είναι για
μας ψυχαγωγία και μάθημα μαζί. Αισθα-
νόμαστε ότι μπορούμε να βλέπουμε τον
κόσμο με πιο σοφή, πιο κριτική και εν
τέλει πιο ώριμη ματιά. Δεν είναι τυχαίο
που οι αρχαίοι μας θεωρούσαν ότι το
θέατρο βελτιώνει τον άνθρωπο και απο-
τελεί  ίσως το καλύτερο σχολείο.

Αβραάμ Κωνσταντίνου Α5,
Μαρία  Μιχαηλίδου  Β3

ΜΟΥΣΙΚΟ ..ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  CAM

MEDIA- ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ
(μαρτυρίες μαθητών)

Από αυτό το πρόγραμμα αποκόμισα
πολλές και αξέχαστες εμπειρίες. Στην
πρώτη μας συνάντηση, γνωρίσαμε τα
υλικά που θα χρησιμοποιούσαμε. Τελικά,
αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά με άφησαν
άφωνο … Απίστευτος ο ήχος που μπο-

ρούν να βγάλουν! Στη βραδινή μας πα-
ράσταση ήμουν πολύ αγχωμένος, όμως
χάρηκα που όλα πήγαν εξαιρετικά καλά!

Στέφανος Χριστοδούλου Β2

Θα μείνει για πάντα στα αυτιά μου ο
ήχος που έβγαινε από όλα τα αντικεί-
μενα που κρατούσαν οι ομάδες των παι-
διών. Ήταν συγκλονιστικό, γιατί ήταν
ένας ήχος βγαλμένος από τα σπλάχνα
της φύσης, τόσο μα τόσο αρμονικός!
Πραγματικά απόλαυσα την κάθε στιγμή.
Ο συνθέτης με τη μαεστρία του κατά-
φερε να μας κερδίσει, βάζοντας στη
σύνθεσή του και τον μοντέρνο χορό
που τόσο αγαπούμε. Ο ήχος από τα κι-
νητά ήταν ένα επίσης πολύ πρωτότυπο
στοιχείο που μας τράβηξε την προσοχή.
Τέλος το τραγούδι απογείωσε την όλη
σύνθεση. Ενδιαφέρον ήταν ότι συνερ-
γαστήκαμε με παιδιά από άλλα σχολεία.
Αν και ήμασταν τόσα πολλά παιδιά στη
σκηνή, λειτουργούσαμε ως μία ομάδα.
Αυτή η εμπειρία που έζησα ήταν πολύ
ξεχωριστή για μένα. Εύχομαι στο μέλ-
λον να ξαναζήσω τέτοιες στιγμές, γιατί
πραγματικά η γνώση που αποκτά ένα
παιδί με αυτό τον τρόπο είναι πολύ-
πλευρη και μοναδική όπως είναι εξάλ-
λου και η μουσική!

Μαρία Γιαγκουλλή Α6

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ: Πώς ένα σχολείο
ανοίγει τις πύλες του στον πολιτισμό, 

την τεχνολογία, την έρευνα και τη δημιουργία
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«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μαθαίνοντας την Ιστορία μας μέσα από
την έρευνα, τη μελέτη των πηγών και τις
συνεντεύξεις με τα άμεσα επηρεαζό-
μενα πρόσωπα.

H υπόθεση των αγνοουμένων της τρα-
γωδίας του ‘74 ανήκει στις σελίδες εκεί-
νες του μαύρου Ιούλη που είναι από λίγο
έως πολύ άγνωστες στους μαθητές των
γυμνασίων. Αποφασίσαμε να ερευνή-
σουμε το θέμα και να συμμετάσχουμε
στον πανελλήνιο διαγωνισμό ιστορικού
ντοκιμαντέρ που προκήρυξε το ελληνικό
περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ με τίτλο «Μελε-
τώντας το παρελθόν μας με κριτική μα-
τιά». Ανατρέξαμε σε ιστορικά βιβλία, άρ-
θρα εφημερίδων της εποχής, συζητή-
σαμε την πορεία της έρευνας με τις κα-
θηγήτριές μας, Β.Δ. Δέσποινα Μύαρη,
Παναγιώτα  Φραγκουλλή, Κωνσταντίνα
Κοντού, Νίκη Σιάτη  και καταλήξαμε ότι
θα πρέπει να πάρουμε συνεντεύξεις από
ανθρώπους που έζησαν τον πόλεμο και
βιώνουν μέχρι τώρα τον πόνο της απώ-
λειας των αγαπημένων τους. ... Μιλήσαμε
με Ελληνοκύπριους αλλά και Τουρκοκύ-
πριους, συγγενείς αγνοουμένων που χά-
θηκαν τις δύο ιστορικές περιόδους που
σημάδεψαν την ιστορία του μαρτυρικού
μας νησιού. Τις συγκρούσεις μεταξύ Ελ-
ληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων του
1963-64 και την τουρκική εισβολή του
1974. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της πο-
λύμηνης εργασίας μας ήταν η παραγωγή
ενός ντοκιμαντέρ το οποίο απέσπασε θε-
τικότατες κριτικές από την επιτροπή του
διαγωνισμού. Δυστυχώς, ελλείψει οικο-
νομικών πόρων, η ερασιτεχνική τεχνική
επεξεργασία μάς στέρησε ένα βραβείο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ». Η
ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Α΄ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ!!!!

Το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας του

Γυμνασίου Παλουριώτισσας ήταν μια έκ-
δοση από την αρχή ως το τέλος αφιερω-
μένη στον ρατσισμό και έλαβε μέρος σε
διαγωνισμό, που διοργάνωσαν η Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους πρόσφυγες και το Γρα-
φείο της Επιτρόπου Διοικήσεως υπό τον
τίτλο «Μίλα για τον ρατσισμό και την ξε-
νοφοβία: Η σιωπή δεν είναι λύση». 

Το σχολείο μας είναι ένα πολυπολιτι-
σμικό μωσαϊκό, φιλοξενεί πολλά παιδιά
διαφορετικής εθνικής καταγωγής και τέ-
τοιες προσπάθειες αποτελούν πολύτι-
μες γέφυρες ουσιαστικής συνεννόησης.
Συστρατεύθηκαν  μαθητές της Γ΄ και Β΄
τάξης, μοιράστηκαν αρμοδιότητες, ανα-
τέθηκαν ευθύνες και ξεκινήσαμε έχον-
τας στο πλευρό μας πολύτιμους βοη-
θούς, τη Β.Δ. Δέσποινα Μύαρη και τις
φιλολόγους, Νόνα Μολέσκη, Νίκη Σιάτη
και Κωνσταντίνα Κοντού. Οργώσαμε
την παλιά πόλη και ο φακός της φωτο-
γραφικής μας κατέγραψε συνθήματα
δηλητηριασμένα με τη χολή του ρατσι-
σμού, κρίναμε τηλεοπτικές σειρές με
μηνύματα ρατσιστικού μίσους, φιλοξε-
νήσαμε τις ιστορίες των «δικών μας ξέ-
νων» και τέλος δεν κλείσαμε τα μάτια
απέναντι σε προβληματικές συμπεριφο-
ρές συμμαθητών μας, αντίθετα κάναμε
έρευνα εντός του σχολείου, για να ανα-
δείξουμε πτυχές αυτού του τόσο σοβα-
ρού θέματος. Κι ακόμα, θέλοντας να
ακούσουμε και να μάθουμε τις εμπει-
ρίες και τα βιώματα πολιτικών προσφύ-
γων, πήραμε συνεντεύξεις από τη Να-
τάσα Ανδρέου, διοικητική λειτουργό
του Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδια
για θέματα ασύλου και από τον Κούρδο
πολιτικό πρόσφυγα Τσενκ .

Θα θυμάμαι τις έντονες συζητήσεις που
γίνονταν εντός της συντακτικής ομάδας
σε σχέση με το στήσιμο της εφημερί-
δας, δηλαδή το τι και το πώς θα δημοσι-
ευθεί. Μακάρι αυτή δημοκρατικότητα
να υπάρχει και στις επαγγελματικές
εφημερίδες.

– Γιατί η εφημερίδα έχει υπότιτλο “ΟΙ ΔΙ-
ΚΟΙ ΜΑΣ ΞΕΝΟΙ”;

Μάρκος Ιωάννου Γ6: Σκεφτήκαμε να
δώσουμε αυτόν τον τίτλο, γιατί τα παι-
διά αυτά τα φιλοξενούμε και έχουν γίνει
πια φίλοι και δικοί μας άνθρωποι.

– Μιλήστε μας για τα συναισθήματα και
τις εμπειρίες από την εμπλοκή σας στην
εφημερίδα;

Λάιλ Μαχούλ Γ4: Είναι η πρώτη φορά
που συμμετέχω σε κάτι τέτοιο, μου
άρεσε η συνεργασία και είμαι χαρού-
μενη που πρόσφερα στο σχολείο, την
τελευταία μου χρονιά. Ακόμη κι αν δεν
έχω γεννηθεί εδώ, νιώθω το σχολείο
δικό μου και δεν αισθάνομαι ξένη.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Το σχολείο μας από τον Νοέμβριο του
2012 συμμετέχει στο πρωτοποριακό Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα «European Sch-
oolnet Living Schools Lab», το οποίο
αφορά στην ίδρυση ενός Πανευρωπαϊ-
κού Δικτύου Σχολείων τα οποία θα κά-
νουν ευρεία χρήση των τεχνολογικών
εργαλείων (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία και
μάθηση. Μετά από ενέργειες της Διευ-
θύντριας κας Δέσποινας Παπαγιάννη
και του καθηγητή Φυσικής Λεωνίδα Φα-
κιολά, το σχολείο μας επιλέχθηκε ως το
κυπριακό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης
που κάνει εκτεταμένη χρήση της τεχνο-
λογίας «Advanced School (AS)». Εκ μέ-
ρους της Διεύθυνσης, υπεύθυνη για το
συντονισμό του προγράμματος ορί-
σθηκε η Β.Δ. Ευαγγελία Ζαβρίδου. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 12 Υπουργεία
Παιδείας  (Κύπρος, Αυστρία, Βέλγιο, Τσε-
χοσλοβακία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλαν-
δία, Ιταλία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πορ-
τογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Σε ημερίδα εργασίας  στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο στις 8 Απριλίου 2013 οι συμ-
μετέχοντες ενημερώθηκαν για την κυ-
πριακή διάσταση του προγράμματος,
και το σχολείο μας παρουσίασε αναλυ-
τικά τους επιδιωκόμενους στόχους του
(για τη διδασκαλία και τη μάθηση) στo
πλαίσιο του προγράμματος, που είναι α)
η εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλα τα
μαθήματα του σχολικού προγράμματος
και β) η προώθηση της σύγχρονης και
ασύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η σχετική παρουσίαση, όπως και τα δυο
βίντεο που προβλήθηκαν στις Βρυξέλ-
λες, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του
σχολείου μας http://gym-palouriotissa-
lef.schools.ac.cy
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ΕΛΕΝΕΙΟ
Ο Άγιος Τριφύλλιος

Κάθε χρόνο στις 13 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Τριφυλλίου, πολιούχου Άγιου της Λευκωσίας. Τη Δευ-
τέρα 17 Ιουνίου 2013 έγινε τρισάγιο στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Τριφυλλίου από το χωρεπίσκοπο Μεσαορίας κο. Γρη-
γόριο. Το εκκλησάκι  βρίσκεται στους κήπους του Δημοτικού Σχολείου Ελένειον. Ο Επίσκοπος μίλησε στα παιδιά για τον
Άγιο, ευχήθηκε καλή επιτυχία και μετά τέλεσε τον Αγιασμό. Στο τρισάγιο παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφο-
ρίας Λευκωσίας Γιάννης Οικονομίδης, ο έφορος του Ελενείου Δρ. Γιώργος Κετώνης και ο κ. Γιώργος Λοϊζου, συντ.  εκπαι-
δευτικός, πρώην Διευθυντής.

Τελετή Αποφοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο Ελένειον

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση



η  φωνή  μας . . .| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013 9

Κατ΄ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις
θερμές ευχαριστίες μου για την πρό-

σκλησή σας να παρευρεθώ στη Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας σας και πα-
ράλληλα να σας διαβεβαιώσω ότι είναι
μεγάλη η τιμή για μένα να απευθύνω το
δικό μου χαιρετισμό.

Παρακολουθώντας την τεράστια προ-
σπάθεια που καταβάλλετε ανελλιπώς
για να ανταποκριθείτε στο δύσκολο
έργο που αναλάβατε, διαπιστώνω ότι
διαχέεστε από φιλοτιμία, αγαθοεργία
και ανιδιοτέλεια, αρετές σπάνιες για την
εποχή μας.

Θέλω επίσης να σας εκμυστηρευτώ χω-
ρίς ενδοιασμό ότι το έργο που επιτε-
λείτε είναι θαυμαστό.  

Αυτή η προσφορά σας να είστε βέβαιοι
ότι είναι πολυτιμότατη αν κρίνουμε από
τα θετικά αποτελέσματα που προκύ-
πτουν κάθε χρόνο στην εκπαίδευσή μας.

Αυτό όμως που προσμετρά περισσό-
τερο και αφήνει ανεξίτηλη τη σφραγίδα
σας είναι η σοβαρότητα και η υπευθυ-
νότητα, που επιδεικνύεται στα καθή-
κοντά σας αλλά και η στοργή, η αγάπη
και το ενδιαφέρον που διοχετεύετε στις
ψυχές των παιδιών μας ανεξάρτητα σε
ποια κατηγορία ανήκουν ή ποια ταυτό-
τητα έχουν.

Εσείς αποτελείται το συνδετικό κρίκο
ανάμεσα σε όλους τους κοινωνικούς φο-
ρείς του τόπου μας, εσείς είστε η γέφυρα
της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερο-
μένων παραγόντων της Παιδείας μας, γι΄

αυτό επιφορτώνεστε ένα βαρύ φορτίο
και ένα μεγάλο χρέος.  Είναι λοιπόν τε-
ράστια η ευθύνη σας αλλά τεράστια και
η προσφορά σας για την εύρυθμη λει-
τουργία της εκπαίδευσής μας.

Αγαπητοί μου,

Να είστε περήφανοι για το έργο που επι-
τελείτε.  Είναι έργο πολυσήμαντο, πολυ-
διάστατο και πολυδύναμο.  Για σας,
κάθε έπαινος, είναι η ηθική δικαίωση
των επιλογών σας.

Ως Πρόεδρος και ως Συμβούλιο της
Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, γνωρί-
ζοντας την προσπάθεια που καταβάλ-
λετε, θα μας έχετε αρωγούς και συνερ-
γάτες σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φέ-
ρετε σε πέρας το δύσκολο σας έργο.

Χαιρετισμός Προέδρου Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων

Δημοτικών Σχολείων

Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας

στις 2/11/2013

Αφυπηρέτηση διευθυντών και μελών
του προσωπικού της Εφορείας Ελληνικών

Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Στις 13 Νοεμβρίου 2013 η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτη-
ρίων Λευκωσίας τίμησε την κα Χρυστάλλα Νικολαΐδου, Δι-

ευθύντρια Λυκείου Παλουριώτισσας, την κα Μάρω Άντωνα,
Διευθύντρια του Γ’ Δημοτικού Καϊμακλίου (ΚΑ’) και την κα
Γιαννούλα Σωκράτους, Διευθύντρια Νηπιαγωγείου «Μάνα»,
για τη μακρόχρονη προσφορά τους στην εκπαίδευση.

Επίσης η ΕΕΕΛ τίμησε και την κα Δώρα Ζαχαρίου, η οποία
υπηρέτησε για πολλά χρόνια τη Σχολική Εφορεία από τη
θέση της γραμματέως.
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ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

΄Ε νας τομέας που διαδραμάτισε ση-
μαντικό, αν όχι το σημαντικότερο

ρόλο στην οικοδόμηση της πνευματικής,
κοινωνικής και πολιτειακής μας ύπαρξης
είναι σίγουρα η Παιδεία αυτού του
τόπου.

Σε εποχές που η Πατρίδα μας δοκιμά-
στηκε από κάθε μορφής κινδύνων και
βίαιων επεμβάσεων, η Παιδεία ήταν το
πρόχωμα της ταυτότητάς μας.

Η Παιδεία υπήρξε ο συνεκτικός δεσμός
που κράτησε το λαό μας ενωμένο ενάν-
τια σε κάθε επιβουλή που ήθελε να αλ-
λοτριώσει τη συνείδηση και την οντό-
τητα του τόπου.

Η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού
σε τούτο το νησί οφείλεται και στην αν-
θρωπιστική μας παιδεία, διαχρονικά.

Στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, είχε
ως εστία, τα ιστορικά σχολεία μας που
δημιουργήθηκαν από την εκκλησία και
εμπνευσμένους συμπατριώτες μας οι
οποίοι είχαν τη διορατικότητα να αντι-
ληφθούν ότι μόνο με την πνευματική
δημιουργία και την ανθρωπιστική παι-
δεία μπορεί η Κύπρος να συνεχίσει την
αδιάλειπτη πορεία της Ιστορίας και της
παράδοσης.

Τέτοια σχολεία, πραγματικά φυτώρια αν-
θρωπιστικών σπουδών και ιδανικών,
υπήρξαν το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το Γυ-
μνάσιο Φανερωμένης, το Δημοτικό Σχο-
λείο Αγίου Αντωνίου, το Δημοτικό του Ελε-
νείου και το Δημοτικό Αγίου Κασσιανού.

Σχολεία που γαλούχησαν νέους με τις
απόλυτες αξίες, τους πρόσφεραν όλες
εκείνες τις αρετές για να ολοκληρωθούν
ως προσωπικότητες, ως κοινωνικές και
πνευματικές υπάρξεις.

Οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών, που
είναι δεκάδες χιλιάδες, όταν αναπολούν
τα μαθητικά τους χρόνια νιώθουν υπερη-
φάνεια και δέος.  Γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά ότι στο σχολείο τους οφείλουν την
μόρφωση και την καλλιέργειά τους, στο
σχολείο τους χρωστούν το «Ευ ζην».

Στην ιστορική πορεία όμως της Πατρί-
δας, σημειώθηκαν πολλές ανακατατά-
ξεις, μεταβολές, αλλαγές, ιδιαίτερα στο
πολιτικοκοινωνικό μας σύστημα.

΄Αλλαξαν οι κοινωνικές δομές, δημιουρ-
γήθηκαν νέες πολιτικές συνθήκες, υπερ-

τονίστηκαν φαινόμενα που δεν έχουν τη
σημασία που τους αποδίδεται και γενικά
εμφανίστηκαν νέα δεδομένα στη συμπε-
ριφορά και στον τρόπο ζωής μας, με
αποτέλεσμα να υποβαθμίσουμε δυστυ-
χώς το ρόλο της παιδείας και κατεπέ-
κταση των ιστορικών μας διδακτηρίων.

Λάθος βέβαια μεγάλο που οι επιπτώσεις
άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ως αποτέλεσμα των νέων συνθηκών
ζωής που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια στον τόπο μας, και ιδιαίτερα
στην εντός των τειχών Λευκωσίας, είναι
πέρα από την υποβάθμιση των ιστορι-
κών μας σχολείων και η αποψίλωσή
τους γεγονός που πρέπει να μας προ-
βληματίσει άμεσα και σοβαρά.

Τυχόν άλλη υποβάθμισή τους ή κλείσιμο
των σχολείων αυτών ή το χειρότερο να
μετατραπούν σε ένα άλλο είδος υπηρε-
σίας, οι επιπτώσεις θα είναι καταλυτικές
για τον πολιτισμό και την εκπαίδευσή μας.

Πρώτα από όλα θα αποκοπεί η παρά-
δοσή μας από μια εξαιρετική και σπου-
δαία πολιτισμική ταυτότητα που μας
επιτρέπει να λειτουργούμε ως ελεύθε-
ρος και δημοκρατικός λαός.

Τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας εί-
ναι χρέος για όλους τους πολιτικούς,
κοινωνικούς, θρησκευτικούς και πολιτι-
στικούς φορείς να τα προστατέψουν, να
τα διατηρήσουν και να τα ενισχύσουν
για να συνεχίσουν την ιστορική τους πο-
ρεία αδιάλειπτα και ανεμπόδιστα από
οποιεσδήποτε παρεμβάσεις και σκοπι-
μότητες.

Αρχίζοντας από το Παγκύπριο Γυμνά-

σιο, το αρχαιότερο σχολείο Μέσης Παι-
δείας της Κύπρου, και το παλαιότερο
από όλα τα εκπαιδευτήριά της, το σχο-
λείο που η προσφορά και η αποστολή
του αναγνωρίστηκε πανελλήνια, σή-
μερα αντιμετωπίζει προβλήματα λει-
τουργίας, συντήρησης και ικανοποιητι-
κής προσέλευσης μαθητών.

Η σημερινή κατάσταση του Παγκυπρίου
Γυμνασίου εγκυμονεί κινδύνους και έχει
χάσει σε μεγάλο βαθμό την προηγού-
μενη αίγλη και λαμπρότητά του.

Πριν είναι αργά, το ιστορικό αυτό εκπαι-
δευτήριο θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να
συντηρηθεί κτηριακά και να προσελκύ-
σει περισσότερο αριθμό μαθητών.

Είναι χρέος όλων να διαφυλάξουν την
ιστορική παράδοση που περικλύει το
σχολείο αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυ-
θεί η διαχρονική αποστολή του.

Η ίδια η χώρα μας χρωστά πολλά σε αυτό
το Πρυτανείο για αυτό θα πρέπει να φρον-
τίσει να έχει να διαδραματίσει το ρόλο
που έταξε στην κοινωνία μας αλλά και να
συνεχίσει την ιστορική προσφορά του.

Το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Φανερω-
μένης, αποτελούν ένα ενιαίο στεγα-
στικό χώρο.

Στεγάζονται σε ένα από τα αρχαιότερα
και από άποψης αρχιτεκτονικής ομορ-
φότερα κτήρια της Πρωτεύουσας.

Η Ιστορία του σχολείου Φανερωμένης
έχει ως αφετηρία το έτος 1852 όταν λει-
τουργεί για να εξυπηρετήσει ένα αλλη-
λοδιδακτικό σχολείο για αγόρια.

Το 1859, η ανάγκη για παροχή μόρφω-
σης και στα κορίτσια, οδηγεί τον τότε
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Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Α΄ να
παραχωρήσει το κτήριο για να στεγα-
στεί το πρώτο Παρθεναγωγείο Φανερω-
μένης.

Ως πρώτη διδασκάλισσα διορίζεται η
Ερατώ Καρύκη εξ Ελλάδος, η οποία για
να μπορέσει ν΄ ανταποκριθεί στο δύ-
σκολο έργο που της έχει ανατεθεί χρη-
σιμοποιούσε την αλληλοδιδακτική μέ-
θοδο της μάθησης.

Το 1903 στον ίδιο χώρο λειτούργησε το
Διδασκαλείο Θηλέων Φανερωμένης.
Αυτό αποτέλεσε το Πρώτο ίδρυμα προ-
ετοιμασίας και κατάρτισης των γυναι-
κών διδασκάλισσων στην Κύπρο.

Γύρω στα 1925 το σχολείο αναβαθμί-
στηκε κτηριακά και πήρε τη νεοκλασ-
σική μορφή που παρουσιάζει σήμερα,
δηλαδή την πανέμορφη πρόσοψη με
τους ιωνικού τύπου κίονες.

Σήμερα το Δημοτικό και Γυμνάσιο Φα-
νερωμένης συστεγάζονται και είναι μι-
κτό σχολείο.

Στο χώρο της αυλής και σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο, στεγαζόταν μέχρι
πρόσφατα και το Νηπιαγωγείο Φανερω-
μένης.

Το σχολείο της Φανερωμένης βρίσκεται
σε μια περιοχή που κάποτε έσφυζε από
ζωή και κοινωνικές δραστηριότητες.

Μετά το 1974, τα πράγματα διαφοροποι-
ήθηκαν αφού το κτήριο απέχει λίγα μόνο
μέρα από την πράσινη γραμμή, που θυ-
μίζει συνεχώς την κατοχή.  Η απομά-
κρυνση των κατοίκων από την περιοχή
λόγω της πολιτικής κατάστασης επέφερε
μεγάλες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές
στην γύρω περιοχή.  Η έλευση πολλών
αλλόγλωσσων εργατών και η κατοίκησή
τους σε παρακείμενες προς το σχολείο
οικίες επέφερε και την αλλαγή της σύν-
θεσης και του τρόπου λειτουργίας του
σχολείου.  Η πλειοψηφία των μαθητών
που φοιτούν στα σχολεία Φανερωμένης
είναι αλλοδαποί και το σύστημα φοίτη-
σής του εντάσσεται στη Ζώνη Εκπαιδευ-
τικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).

Μια ακόμη συνέπεια της δημογραφικής
αλλαγής που συντελείται στο χώρο
γύρω από τη Φανερωμένη και γενικά
στην εντός των τειχών Λευκωσίας είναι
η κατακόρυφη μείωση του αριθμού των
μαθητών που φοιτούν στο Σχολείο.

Το φαινόμενο του σχολείου Φανερωμέ-
νης δημιουργεί ένα τεράστιο προβλη-
ματισμό και μια ανησυχητική κατά-
σταση για το μέλλον, όχι μόνο της εκπαί-
δευσής μας αλλά και της πολιτισμικής
και κοινωνικής δομής της περιοχής.

Το δημοτικό σχολείο Ελενείου  το οποίο
βρίσκεται στην καρδιά της Λευκωσίας
και είναι ένα από τα ιστορικότερα εκπαι-
δευτήρια της χώρας μας, αντιμετωπίζει
κι αυτό πρόβλημα επιβίωσης και συνέ-
χειας.

΄Εχει αποψιλωθεί σε μεγάλο βαθμό και
θα πρέπει το συντομότερο να ξεπερά-
σει το πρόβλημα. 

H Σχολική Εφορεία ανάμεσα στα άλλα
μέτρα, που προβαίνει για στήριξη του
Σχολείου, έχει συμβάλει στη λειτουργία
του νέου Νηπιαγωγείου «ΕΛΕΝΕΙΟΝ», το
οποίο λειτουργεί στους χώρους του
Σχολείου από τον Σεπτέμβριο του 2013.
Φοιτούν 24 παιδιά και λειτουργεί ως
ολοήμερο.

Το Ελένειο έχει ιστορία 150 χρόνων.  Εί-
ναι από τα ομορφότερα κτήρια της Λευ-
κωσίας από πλευράς αρχιτεκτονικής και
κουβαλά μια αξεπέραστη εκπαιδευτική
παράδοση και μια τεράστια προσφορά
στον κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα
της Πρωτεύουσας.  Από το σχολείο αυτό
αποφοίτησαν σπουδαίες προσωπικότη-
τες της πολιτικής και των γραμμάτων.
Είναι χρέος λοιπόν της Πολιτείας να
φροντίσει τη διάρκεια και την εύρυθμη
λειτουργία αυτού του σχολείου γιατί το
δικαιούται.

Το δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου εί-
ναι ένα από τα τρία αρχαιότερα δημο-
τικά σχολεία της Λευκωσίας. 

΄Αρχισε τη λειτουργία του το 1926.  Το
κτήριο είναι πετρόκτιστο, δείγμα νεο-
κλασικού τύπου, με κίονες και αέτωμα
στην πρόσοψή του, καθιστώντας το ένα
από τα ομορφότερα κτίσματα της πρω-
τεύουσας.  Εκτός τούτου, το σχολείο
αυτό γαλούχησε χιλιάδες νέους ανθρώ-
πους, έδωσε τα φώτα του για να ανοί-
ξουν δρόμοι προόδου και ευημερίας
της χώρας μας.

Το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι
ώστε το ιστορικό αυτό σχολείο, όχι
μόνο να κρατηθεί ζωντανό αλλά να συ-
νεχίζει την προσφορά του με νέα δεδο-
μένα και προοπτικές.

Το δημοτικό σχολείο Αγίου Κασσιανού
που κάποτε ήταν ένα σημαντικό σχο-
λείο της εκπαίδευσής μας, σήμερα στέ-
κεται βουβό δίπλα από τη διαχωριστική
γραμμή της ντροπής.

Το σχολείο μετά την εισβολή λειτουργεί
προσωρινά σε τουρκοκυπριακή περιου-
σία, αναμένοντας κάποτε να επιστρέψει
στο ερειπωμένο κτήριο του που κάποτε
για πολλά χρόνια ήταν το προπύργιο
της πρωτεύουσας.  

Αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι να
γίνουν οι αναγκαίες προσπάθειες και τα
άμεσα διαβήματα προς τον Ο.Η.Ε, το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας και προς τους Εταί-
ρους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ούτως
ώστε, τα σχολείο να επαναλειτουργήσει.

Όπως διαφαίνεται, η κατάσταση των
ιστορικών σχολείων της Λευκωσίας εί-
ναι αρκετά απογοητευτική και καθόλου
δεν συνάδει με την μακρόχρονη προ-
σφορά τους στην εκπαίδευση αλλά και
στην κοινωνία ευρύτερα.

Οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι άμεσες
και αποτελεσματικές.

Χρειάζονται τολμηροί και ευφάνταστοι, εύ-
στοχοι και επιδέξιοι χειρισμοί για να απο-
μακρυνθεί από τα σχολεία αυτά η  απειλή
για τερματισμό και εγκατάλειψή τους.

Τα σχολεία αυτά σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να θυματοποιηθούν από την
αδιαφορία, την αποξένωση και την
όποια ολιγωρία.

Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας εδώ και
καιρό μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των της αλλά και μέσα από την ευθύνη
που απορρέει  από το τη σχέση της ως
ιδιοκτήτης και διαχειριστής των σχο-
λείων αυτών, επαγρυπνεί και  δραστη-
ριοποιείται προς όλες τις κατευθύνσεις
για ενίσχυση και στήριξή τους.
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Τον Μάιο του 2013  διοργανώθηκε
στο δημοτικό σχολείο Αγίου Κασ-

σιανού εκδήλωση αφιερωμένη στον
καλλωπισμό του σχολείου. Παρευρέ-
θηκαν γωνστοί καλλιτέχνες οι οποίοι
μαζί με τα παιδιά του σχολείου ζωγρά-
φισαν στους τοίχους, αναπτύσσοντας
τις δεξιότητές τους και ταυτόχρονα
έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στην
όψη του σχολείου τους.

Η διευθύντρια του σχολείου κα Φλώρα
Κεπόλα είπε καλωσορίζοντας τους επί-
σημους επισκέπτες και καλλιτέχνες τα
πιο κάτω:
Μαζευτήκαμε στο ιστορικό μας σχολείο
για να ενώσουμε τη σκέψη  και την έμ-
πνευση  των παιδιών μαζί με τις γνώσεις
των καλλιτεχνών για να δημιουργή-
σουμε  να δώσουμε χρώμα στους τοί-
χους του σχολείου μας.
Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες  που
μας τιμούν με την παρουσία τους σή-
μερα στο σχολείο μας. Η δική σας συμ-
βολή είναι ουσιαστική για το μικρό μας
σχολείο εδώ στην πράσινη γραμμή.
Κάθε σχολείο τοποθετεί το δικό του λι-
θαράκι στην εκπαίδευση. Το δικό μας
σχολείο ξεχωρίζει στην προσφορά του
γιατί στέκει  ως φάρος του ελληνισμού,
είναι το σχολείο που ζωντανεύει την πα-
λιά Λευκωσία  με το χτύπημα του κου-
δουνιού, τις φωνές των παιδιών, το κυ-
μάτισμα της ελληνικής σημαίας. Είναι το
σχολείο που ενώνει τη Λευκωσία που
συνδυάζει τον πολιτισμό και την ιστο-
ρία, την παράδοση και τη λαογραφία.

Χαίρομαι που οι μαθητές στο μάθημα
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επέ-
λεξαν το θέμα «Ο καλλωπισμός του σχο-
λείου μας» γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία
να προσεγγίσουν διαθεματικά το θέμα
σε όλα τα μαθήματα. 
Η τέχνη είναι η ελπίδα του μέλλοντος ,

δίνει δύναμη, ανοίγει δρόμους, νέους
ορίζοντες. Μέσα από την τέχνη τα παι-
διά χαλαρώνουν δημιουργούν, γνωρί-
ζουν τον κόσμο του χρώματος, της
γραμμής, της έκφρασης, διεισδύουν σε
αυτό και οδηγούνται σε ένα ταξίδι πρω-
τόγνωρο, διαφορετικό, γεμάτο εμπει-
ρίες, ουσιαστικές για την ψυχοκινητική
τους ανάπτυξη. Αναπτύσσουν δεξιότη-
τες, στάσεις, ικανότητες και γίνονται κα-
λύτεροι άνθρωποι.
Όπως λέει και ο Ντοστογιέφσκι, «Μόνο

η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Γι’ αυτό
και μεις  σήμερα θα μετατρέψουμε το
μικρόκοσμο του σχολείου μας σε χώρο
ομορφιάς 
Ευχαριστώ όλους τους δασκάλους ιδιαί-
τερα τη δασκάλα της Τέχνης κ. Έφη Πέ-
τσα που αφιέρωσε χρόνο και κόπο για
την υλοποίηση του έργου αυτού.
Ευχαριστώ τη Σχολική Εφορεία και ιδιαί-
τερα τον  έφορο του σχολείου,  τον πρό-
εδρο  που είναι στο πλευρό μας και μας
στηρίζει, την επιθεωρήτρια του σχο-
λείου κ. Παναγιώτα τις πρώτες λειτουρ-
γούς εκπαίδευσης κυρίες  κ. Ερασμία και
κ. Άννα την επιθεωρήτρια της Τέχνης  κ.
Τερέζα. Από τα βάθη της καρδιάς μας
ευχαριστούμε τον Υπουργό ο οποίος
παρα το φόρτο της εργασίας του βρί-
σκεται  σήμερα μαζί μας και αφιερώνει
χρόνο για το σχολείο μας. 
Μεγάλη η συγκίνηση μου σήμερα γιατί
έχω μαζί μου ανθρώπους της τέχνης αν-
θρώπους που μας ενώνει παλιά συνερ-
γασία και φιλία.

Δημιουργία και χρώμα στη ζωήΆγιος Κασσιανός, εκδήλωση με θέμα:
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Επίσκεψη Δημάρχου
Λευκωσίας

στο «ΕΛΕΝΕΙΟΝ»

OΔήμαρχος Λευκωσίας κύριος
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης επι-
σκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο

«ΕΛΕΝΕΙΟΝ» στις 7 Νοεμβρίου 2013 και
μίλησε με τα παιδιά.  
Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις και απορίες
τις οποίες απάντησε με μεγάλη χαρά. 
Έγιναν επίσης εισηγήσεις από τα παιδιά
για μια καθαρότερη, πολύχρωμη και οι-
κολογική πόλη.
Με πολύ ενθουσιασμό άκουσαν τα σχέ-
δια του Δημάρχου όσον αφορά τις Χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις που προ-
γραμματίζονται.
Χάρηκαν στο άκουσμα της δημιουργία
της Παραμυθούπολης και των περιπτέ-
ρων που θα τοποθετηθούν φέτος στη Λε-
ωφόρο Μακαρίου.

Λ ειτουργεί φέτος για πρώτη φορά το
Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο

στο ιστορικό σχολείο «ΕΛΕΝΕΙΟΝ».

Η ανταπόκριση εκ μέρους των γονέων
ήταν πολύ θετική.  Από τους 69 μα-
θητές που φοιτούν στο «ΕΛΕ-
ΝΕΙΟΝ» εγγράφηκαν οι 52 μα-
θητές.  Από τις πρώτες κιόλας
μέρες λειτουργίας του τόσο οι
μαθητές όσο και οι γονείς πα-
ρουσιάζονται ευχαριστημένοι και
κατενθουσιασμένοι. 

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο εξυπη-
ρετεί παιδαγωγικούς και κοινωνικούς
στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό
ρόλο και στοχεύοντας στην πολύ-
πλευρη μόρφωση των μαθητών, καθώς

και στη στήριξη της εργαζόμενης οικο-
γένειας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σίτιση, με
βάση το διαιτολόγιο που υποδεικνύει το

Υπουργείο Παιδείας, βοήθεια στην
κατ οίκον εργασία, διδασκαλία
Αγγλικής γλώσσας, Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών αλλά και

Μουσική, Τέχνη και Αθλοπαι-
διές, χορό και θέατρο.

Θερμές ευχαριστίες για τη λειτουργία
του απευθύνουμε στο Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, στη Σχολική Εφο-
ρεία Λευκωσίας όπως και στο Σύνδεσμο
Γονέων του σχολείου για την όλη βοή-
θεια και υποστήριξη.

Ολοήμερο σχολείο στο «ΕΛΕΝΕΙΟΝ»

Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή κ.  Γιώργου Κουμουτσάκου
στο δημοτικό σχολείο Ελένειο

ΟΈλληνας ευρωβουλευτής κύριος
Γιώργος Κουμουτσάκος συνοδευό-

μενος από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου
Γονέων Ελενείου κύριο Ελευθέριο Δημη-
τρίου  επισκέφτηκε την 1ην Νοεμβρίου
2013 το Ιστορικό Δημοτικό  Σχολείο
"ΕΛΕΝΕΙΟΝ" όπου τον υποδέκτηκε η Δι-
ευθύντρια του Σχολείου κυρία Λία Κι-
τρομηλίδου και το Διδακτικό
Προσωπικό.
Στη συνέχεια ο κύριος Κουμουτσάκος
μίλησε στα παιδιά του Ελενείου για την
εξάλειψη των φαινομένων βίας και την
καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας
κατά του Εκφοβισμού και της Βίας στο
σχολείο (Bullying) . 
Ο κύριος Κουμουτσάκος συζήτησε με
τα παιδιά και αφού του δόθηκε ανα-
μνηστικό δώρο από τον Πρόεδρο του
Μαθητικού Συμβουλίου Νικόλα Δημη-
τρίου μαθητή της Στ΄τάξης αποχώρησε
από το σχολείο με την υπόσχεση ότι θα
αγωνιστεί για τα δίκαια των παιδιών .
Λίγα λόγια από τα παιδιά προς τον Ευ-
ρωβουλευτή κ. Κουμουτσάκο όταν
επισκέφθηκε το σχολείο τους:

« Εκ μέρους όλων των μαθητών του Ελέ-
νειου Δημοτικού Σχολείου, θα θέλαμε να
σας πούμε ότι είναι μεγάλη μας χαρά και
τιμή, που σας έχουμε σήμερα στο σχο-
λείο μας.
Το Δημοτικό Σχολείο Ελένειον ιδρύθηκε
το 1925, από το μεγαλέμπορο της Λευ-
κωσίας, κύριο Κωνσταντίνο Λοιζίδη, που
έχασε την κόρη του Ελένη σε νεαρή ηλι-
κία από σοβαρή ασθένεια.   
Από την ημέρα της ίδρυσής του, το σχο-
λείο μας έμελλε να φιλοξενήσει στους κόλ-
πους του, μαθητές που με την ενηλικίωσή
τους έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στην
Ιστορία της Κύπρου. 
Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ 1955/ 1959, Ιάκω-
βος Πατάτσος, οι πρώην πρόεδροι της
Κυπριακής Δημοκρατίας,  Γλαύκος Κληρί-
δης και Τάσος Παπαδόπουλος, ο πρώην
Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μι-
χάλης Σαρρής, ο Νομπελίστας Οικονομι-
κών κ Χριστόφορος Πισσαρίδης ,καθώς
και ο πρώην συνάδελφός σας Ευρωβου-
λευτής και νυν Υπουργός Εξωτερικών, κύ-
ριος Ιωάννης Κασουλίδης, είναι μερικοί
από τους σπουδαίους ανθρώπους που
φοίτησαν ως μαθητές στο σχολείο μας.

Η παρουσία σας και μόνο εδώ σήμερα
στο σχολείο μας, μόνο τυχαία δεν θα
μπορούσε να είναι.  Παρά το νεαρό της
ηλικίας σας, έχετε ήδη δείξει με το έργο
σας ότι έχετε να προσφέρετε πολλά στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα’ θέλαμε να
σας συγχαρούμε για το σπουδαίο έργο
που επιτελείτε, να εκπροσωπείτε την Ελ-
λάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κα-
θώς, επίσης, και για την εκλογή σας ως
Ευρωβουλευτή της Χρονιάς 2013, στον
τομέα των Μεταφορών.
Ευχόμαστε, η παρουσία σας σήμερα
εδώ να αποτελέσει κίνητρο για μας τα
παιδιά, για να προσπαθούμε πάντοτε να
βελτιωνόμαστε ως μαθητές και ως άν-
θρωποι, έτσι ώστε όταν κι εμείς με το
καλό μεγαλώσουμε,  γιατί όχι, να συνει-
σφέρουμε  με το έργο μας στο ΚΑΛΟ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ και γιατί όχι και της
Ευρώπης, και ανά το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ γενι-
κότερα!
Και πάλι σας ευχαριστούμε που είστε σή-
μερα κοντά μας, εδώ στο Δημοτικό σχο-
λείο, Ελένειον, εδώ στην καρδιά της Λευ-
κωσίας, που είναι η τελευταία διαιρε-
μένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη.
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Ηπερασμένη σχολική χρονιά
άφησε στους επισκέπτες των
Μουσείων Παγκυπρίου Γυμνα-

σίου πλούσιο φορτίο θετικών εντυπώ-
σεων και ποιοτικής ψυχαγωγίας, μέσω
της αντάμωσής τους με την ιστορία και
τον πολιτισμό στους χώρους του μου-
σείου. Είναι γι’ αυτόν το λόγο, που στα
Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου αντι-
κρίζουμε με αισιοδοξία τη νέα σχολική
χρονιά, παρ’ όλες τις αντιξοότητες που
επεφύλαξαν στην κυπριακή οικονομία
και κοινωνία οι περασμένοι μήνες.  Καλή
Χρονιά, λοιπον!

Αξιόλογη και πολύ επιτυχής υπήρξε η
Βραδιά Ποίησης και Μουσικής - υπό τον
τίτλο «Ο κύκλος της Ποίησης» - που
διοργάνωσαν στις 17 Απριλίου 2013 το
Παγκύπριο Γυμνάσιο και τα Μουσεία
Παγκυπρίου Γυμνασίου, για να τιμήσουν
την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και
Χώρων. Η φετινή  Ημέρα Μνημείων και
Χώρων αφιερώθηκε στην «Παράδοση
της Εκπαίδευσης», την οποία διακονεί
εδώ και διακόσια χρόνια το ιστορικό εκ-
παιδευτήριο της Κύπρου. Με την εκδή-
λωση επιχειρήθηκε μια επανασύνδεση
μαθητών και αποφοίτων του σχολείου
μαζί με σύγχρονους ποιητές του τόπου -
μέσω του ποιητικού λόγου. Απήγγειλαν
ποίησή τους οι: Νίκος Ρολάνδης, από-
φοιτος Παγκυπρίου Γυμνασίου, Αλεξάν-
δρα Γαλανού, Νάσα Παταπίου, Βάκης
Λοϊζίδης, Χριστόδουλος Καλλίνος κα-
θώς και μαθητές/τριες της ποιητικής
ομάδας: {παρά}λόγου χάριν. Η εκδή-
λωση τελούσε υπό την αιγίδα του Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Η πιο πάνω εκδήλωση έλαβε χώρα
στους χώρους της καινούργιας κτιρια-
κής προσθήκης του μουσείου. Με την
πρόσφατη αποπεράτωση της συντήρη-
σης/αποκατάστασης του τελευταίου
αυτού τμήματος του συμπλέγματος των

Μουσείων Παγκυπρίου Γυμνασίου, υλο-
ποιήθηκε μια βασική προϋπόθεση για
τον προγραμματισμένο εμπλουτισμό
της μόνιμης έκθεσης του μουσείου. Ο
εκθεσιακός χώρος επεκτάθηκε κατά
δυο αξιόλογες αίθουσες και ο εμπλουτι-
σμός της έκθεσης του  αναμένεται να
συμπληρωθεί στο τρέχον σχολικό έτος.
Ο προγραμματισμός προβλέπει τον εμ-
πλουτισμό υπάρχουσων ενοτήτων και
την προσθήκη νέων, που θα συγκεν-
τρώνονται στην ιστορία του Σχολείου
και την προσφερόμενη σ΄αυτό διαχρο-
νικά εκπαίδευση. Ήδη τροχοδρομήθηκε
η συμπερίληψη στην μόνιμη έκθεση και
σταθμού πολυμέσων, που αναμένεται
να υποστηρίξουν την ιστορική αφή-
γηση, να βοηθήσουν στην ερμηνεία των
εκθεμάτων και να επιτρέψουν την πιο
ενεργή εμπλοκή του επισκέπτη.

Υπενθυμίζεται, πως πέραν των ιδιωτι-
κών επισκέψεων και των ομαδικών ξε-
ναγήσεων, στα Μουσεία Παγκυπρίου
Γυμνασίου προσφέρονται και δυο εκ-
παιδευτικά προγράμματα: το πρό-
γραμμα «΄Ενα Σχολείο, Μια Ιστορία»,
που προορίζεται για τις σχολικές επισκέ-
ψεις δημοτικών και το πρόγραμμα «Πε-

ριδιάβαση στον κόσμο του πρώτου γυ-
μνασίου της Κύπρου», για μαθητές ηλι-
κίας 14-18 ετών. Για  προγραμματισμό
τέτοιων επισκέψεων παρακαλώ επικοι-
νωνήστε με το προσωπικό του μου-
σείου στο τηλέφωνο 22466014 (μεταξύ
09.00 και 15.30) ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(pgmuseum@cytanet.com.cy).

MIXAΛΗΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ 
Έφορος Μουσείων

Παγκυπρίου Γυμνασίου

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
09.00 – 15.30
Τετάρτη 09.00 - 17.00
και Σάββατο 09.00 - 13.00

Τα Μουσεία παραμένουν κλειστά κατά
τις δημόσιες αργίες
Οδοί Αγίου Ιωάννου και Θησέως, 1016
Λευκωσία 
(Παλαιά Πόλη - Δίπλα από το Παγκύπριο
Γυμνάσιο)
Τηλ. (00357) 22466014
Τηλ/πο. (00357) 22466021
E-Mail: pgmuseum@cytanet.com.cy

Τα Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου στο νέο σχολικό έτος 2013-14
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Eπ’ ευκαιρίας του εορτασμού για τη
συμπλήρωση 120 χρόνων προσφο-

ράς της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευ-
τηρίων Λευκωσίας στην παιδεία, το
Παγκύπριο Γυμνάσιο και τα Μουσεία
Παγκυπρίου Γυμνασίου παρουσιάζουν
μια έκθεση Βιβλίων Καλλιτεχνών (στην
αγγλική ευρύτερα γνωστών ως Artists’
Book). 

Kαλλιτέχνες προερχόμενοι απο διάφο-
ρους τομείς της τέχνης εκθέτουν στα
Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου εικα-
στικές διαμορφώσεις βιβλίων, βασι-
σμένες στο συγγραφικό έργο του Κ. Π.
Καβάφη - ποίηση, πεζογραφία, αλλη-
λογραφία – αποτίοντας, έτσι, φόρο τι-
μής στο μεγάλο αλεξανδρινό ποιητή.
Με αφορμή την επέτειο 150 χρόνων
από τη γέννηση του, το έτος 2013 εορ-
τάζεται ως «Έτος Καβάφη».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγ-
ματοποιούνται εργαστήρια χαρακτι-
κής και δημιουργίας Βιβλίου Καλλιτε-

χνών σε συνεργασία με το Παγκύπριο
Γυμνάσιο και με τη συμμετοχή εκπαι-
δευτικών και μαθητών/τριών του Σχο-
λείου. Στο πλαίσιο του μαθήματος τέ-
χνης γύρω στα σαράντα παιδιά ηλικίας
16-18 ετών δημιούργησαν καθ’ όλην τη
διάρκεια του Νοεμβρίου  στην αίθουσα
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πε-
ριοδικών εκθέσεων του μουσείου. 

Παράλληλα, σε εκδήλωση που διοργα-
νώνεται στο πλαίσιο της έκθεσης, ο κος
Χαράλαμπος Μπακιρτζής (Ίδρυμα Α. Γ.
Λεβέντης) θα μιλήσει σχετικά με τα Βι-
βλία Καλλιτεχνών. Της ομιλίας του κου
Μπακιρτζή θα ακολουθήσει συζήτηση
με το κοινό και δεξίωση. Η εκδήλωση
θα λάβει χώρα την Τρίτη, 17. 12. 2013
και ώρα 18.00 στα Μουσεία Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου.

•  Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου
Γωνία οδών Αγίου Ιωάννου και Θη-
σέως, Λευκωσία  (Εντός των Τειχών)
(Δίπλα από το Παγκύπριο Γυμνάσιο,
Πλατεία Αρχ. Κυπριανού)
Τηλ.: 22466014, Τηλ/πο: 22466021,
Ηλ. Ταχ.: pgmuseum@cytanet.com.cy

•  Διάρκεια έκθεσης 
8 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013

•  Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
09.00 – 15.30
Τετάρτη 09.00 - 17.00  και
Σάββατο 09.00 – 13.00 
Είσοδος ελεύθερη

«ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου, 8 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013

Eργαστήρια χαρακτικής και δημιουργίας
Βιβλίου Καλλιτεχνών σε συνεργασία με το

Παγκύπριο Γυμνάσιο 
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ΘΕΜΑ: Η Εξάρ-
τηση (εθισμός)
στο διαδίκτυο

Έτος: Δεύτερο

Μέσα στα
π λ α ί σ ι α
του προ-

γράμματος Ε.Δ.Σ.Π.Υ  συνεχίσαμε και
φέτος, με το θέμα: «Εθισμός στο διαδί-
κτυο», το οποίο είναι επίκαιρο και έχει
πάρει ανησυχητικές διαστάσεις ανά-
μεσα στους νέους όλου του κόσμου.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρό-
ληψη και η καλλιέργεια στάσεων και δε-
ξιοτήτων αντίστασης και αντιμετώπισης
των κινδύνων που απειλούν τους νέους
μας. Γι’ αυτό οι καθηγητές και οι εκπρό-
σωποι του συνδέσμου γονέων  του σχο-
λείου μας σε συνεργασία με τον επιθεω-
ρητή της Βιολογίας του Υπουργείου
Παιδείας θέσαμε τους στόχους μας και
προγραμματίσαμε μια σειρά από δρα-
στηριότητες.

Οι στόχοι του προγράμματος που επι-
τεύχθηκαν κατά τη χρονιά 2012-2013
είναι:

1. Να ενημερωθούν   οι μαθητές για τον
εθισμό στο διαδίκτυο (τι εννοούμε
εθισμό στο διαδίκτυο, τα συμπτώ-
ματα και οι επιπτώσεις του), μέσα
από τα μαθήματα της Βιολογίας, της
Γεωγραφίας, των Νέων Ελληνικών και
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Έγινε ακόμη ενημέρωσή και από ειδι-
κούς  στο θέμα, από την αστυνομία
και τη  cytanet. 

Οι μαθητές ετοίμασαν ζωγραφιές,
σχετικά βίντεο και παρουσιάσεις σε
μορφή power point.

2. Να κατανοήσουν τα πιθανά αίτια που
οδηγούν στην κατάσταση αυτή –
Αναφορά στις ευάλωτες ηλικιακές
ομάδες των παιδιών( εφηβεία). Μέσα
από το μάθημα της Βιολογίας.

Οι μαθητές έγραψαν ποιήματα και το
καλύτερο μελοποιήθηκε από τον κύριο
Αχιλλέα Τσαγγαρίδη, μουσικό. Τραγου-
δήθηκε και χορεύτηκε από μαθητές του
σχολείου μας. 

3. Να αναφέρουν τρόπους  αντιμετώπι-
σης του εθισμού στο διαδίκτυο /
Εναλλακτικές λύσεις. Η ομάδα μαθη-

τών και καθηγητών του προγράμμα-
τος Ε.Δ.Σ.Π.Υ συντάσσουν τον κώ-
δικα σωστής χρήσης του Η.Υ, ο
οποίος αναρτάται στην  πινακίδα
κάθε τμήματος. 

4. Έγινε έρευνα με θέμα τον εθισμό στο
διαδίκτυο και συμμετείχαν 110 μαθη-
τές, από όλες τις τάξεις.

5. Δημιουργία πινακίδας με θέμα «Εθι».
Στην πινακίδα αναρτήθηκαν εργα-
σίες των μαθητών του σχολείου μας. 

6. Παρουσίαση  των  εργασιών  του
προγράμματος στους μαθητές, κα-
θηγητές,  στο τέλος της  σχολικής
χρονιάς.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1. Μετά το σχολείο
γευματίζω και ξε-
κουράζομαι

2. Αφιερώνω όσο
χρόνο χρειάζεται για
τα μαθήματά μου και
δεν τα παραμελώ για
τον ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή

3. Δε βιάζομαι να τελειώσω τα μαθή-
ματά μου για να καθίσω μπροστά
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

4. Δεν κάθομαι στον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή πριν μελετήσω

5. Χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή για τις σχολικές μου εργασίες

6. Όταν χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, δεν ξεπερνώ τη μια
ώρα.

7. Αν ξεπερνώ συνέχεια το όριο χρήσης
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα
κινδυνεύσω να αρρωστήσω λόγω
των πολλών ωρών ακινησίας μπρο-
στά στην οθόνη 

8. Δε μένω ξύπνιος μέχρι αργά στο δια-
δίκτυο, γιατί δε θα ξυπνώ για το σχο-
λείο, θα κάνω απουσίες και στο τέλος
θα χάσω τη χρονιά

9. Προτιμώ να συναντώ τους φίλους
μου, παρά να κάθομαι στο Face
book.

10. Είναι καλύτερα να πάω για χορό,
ποδόσφαιρο ή να ασχοληθώ με

άλλη δραστηριό-
τητα παρά να παίζω
παιχνίδια στο  inter-
net

11. Καλύτερα να ακο-
λουθώ την οικογέ-
νειά μου στις εξορ-
μήσεις της, παρά να
κάθομαι μόνος/η μου μπροστά σ’
ένα άψυχο κουτί

12. Προτιμώ τον πραγματικό κόσμο,
παρά το φανταστικό κόσμο του
computer,   που μπορεί να είναι και
επικίνδυνος

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διαδικτυομανία
Στο  διαδίκτυο  με  τις  ώρες  που καθόμουν
και   στο   κόσμο  μου για πάντα βυθιζόμουν
Συχνά  στο  facebook   κι εγώ είχα σερφάρει

και  κουβέντα  με άγνωστους  είχα πάρει
Ξεχνούσα  ακόμα  για να φάω, να διαβάσω
στο σχολείο    αργοπορούσα  για να φτάσω

συχνά  τα μάτια  και την  πλάτη  μου
πονούσα

και  στον ύπνο μου συχνά  παραμιλούσα .
Για το μάθημά μου μόνο θα σερφάρω
Στο σχολείο πληροφορίες για να πάρω

Όταν έχω ένα email να στείλω
Στον καλύτερο μοναδικό μου φίλο.
Η μητέρα μου  άρχιζει   να  φωνάζει

τιμωρίες  αυστηρές  πολύ  μου  βάζει .
αποφάσισα λοιπόν ν΄  να αλλάξω   δρόμο

στο  διαδίκτυο   να μπαίνω  λίγο μόνο.
Τώρα δεν παραμελώ το διάβασμά μου

Και πάντα πάω στο σχολείο με τη χαρά μου
Και με τους φίλους τ΄απόγευμα αράζω
Αντί μονάχος μου το internet να βάζω
Για το μάθημά μου μόνο θα σερφάρω
Στο σχολείο πληροφορίες για να πάρω

Όταν έχω ένα email να στείλω
Στον καλύτερο μοναδικό μου φίλο.

Μουσική: Αχιλλέας Τσαγγαρίδης

Στίχοι: Μαρίνα  Σταυρινίδου  Β3΄

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΕΔΣΠΥ( ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Λευκωσία, 2013

Ορισμένα βιβλία καθορίζουν την εποχή τους
αλλά και ανεβαίνουν την κλίμακα της πνευμα-

τικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας στα πιο ψηλά
της σκαλοπάτια.  Υπαγορεύουν και διενεργούν ως
σημεία αναφορά και γίνονται χρήσιμα εργαλεία για
την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας μας, συμβάλ-
λουν στην πολιτισμική παραγωγή ενός τόπου και
το κυριότερο αποκαλύπτουν θεμελιώδεις αρχές
που διέπουν τη συνέχεια της παράδοσης και της
ιστορίας του ανθρώπου.

Σε αυτή την κατηγορία βιβλίων ανήκει το έργο του
Αρχιτέκτονα Ανδρέα Φιλίππου με τίτλο «Η Βυζαν-
τινή Αρχιτεκτονική της Κύπρου».

Ένα βιβλίο 452 σελίδων, δίγλωσσο (ελληνικά, αγ-
γλικά) που προκαλεί το θαυμασμό για την άψογη
εκτύπωση και το πλούσιο περιεχόμενό του.

Η έκδοση του βιβλίου αυτού αποτελεί ιστορική
στιγμή στην εκδοτική παραγωγή του τόπου μας
αφενός και αφετέρου ένα μοναδικό επίτευγμα
καλλιτεχνικής και πνευματικής εγκαθίδρυσης στο
χώρο της επιστήμης και του πολιτισμού.

Ο συγγραφέας και καλλιτέχνης με διαυγή διάθεση
και καθαρή άσκηση της ιδιότητάς του έχει πρόθεση
να καταστήσει την αισθητηριακή του γνώση ως
πράξη αποκωδικοποίησης και ερμηνευτικού πολι-
τιστικού έργου έτσι που να αποκαλύψει και να
ενεργοποιήσει κανόνες παραγωγής του παρελθόν-
τος που αποτελούν ιδιαίτερη τεχνική έκφραση με
τη χριστιανική συμβολική τους πρόσληψη.  ΄Ετσι το
πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής όπως αποτυ-
πώνεται στο βιβλίο κερδίζει σε αυτονομία και προ-
βάλλεται ως ανασύσταση μιας ξεχωριστής θεώρη-
σης των ορατών ιδιοτήτων της αρχιτεκτονικής που
κυριάρχησε για πολλούς αιώνες στο νησί μας.

Από τη θαυμαστή αυτή εργασία του Φιλίππου εκ-
πηγάζουν ορισμένες διαπιστώσεις.  Πέρα από την
αισθητική απόλαυση, εκπληρώνονται κι άλλοι
στόχοι, όπως η διείσδυση στον κοινωνικό και θρη-
σκευτικό χώρο μιας ολοκληρωμένης εικόνας της
αρχιτεκτονικής εξέλιξης ναών και μοναστηριών
που έδωσαν νόημα στην ηθική και πολιτική συμ-
περιφορά της κοινωνίας δια μέσου των αιώνων.

Η πρόθεση βέβαια του συγγραφέα καλλιτέχνη δεν
περιορίζεται μονάχα στην έρευνα.  Προχωρεί σε
αυστηρή και θεμελιώδη αναφορά των πολιτιστι-
κών κλιμάκων που χαρακτηρίζουν την κάθε εποχή
και το σημαντικότερο, αναλύει με επιστημονική

διατύπωση τις καλλιτεχνικές πράξεις, τις θεμελιώ-
δεις μεθόδους και τους παράγοντες που διαμορ-
φώνουν ένα έργο τέχνης.

Η αναστοχαστική έρευνα και η καταγραφή τόσων
πολύτιμων στοιχείων από τον Α. Φιλίππου, κατα-
δεικνύει ότι είναι άνθρωπος που αγαπά και νοιάζε-
ται για την πατρίδα του, που αρνείται την αποκοπή
από το ιστορικό παρελθόν, που εκφράζει καθαρά
τις πεποιθήσεις του και είναι λάτρης της επιστημο-
νικής γνώσης.

Η Βυζαντινή Αρχιτεκτονική της Κύπρου μέσα από
σχέδια και υδατογραφίες του αρχιτέκτονα Ανρέα
Φιλίππου είναι ένα βιβλίο-αναφορά στο είδος του,
μοναδικό τόσο για την άρτια επιμέλεια, καλλιτε-
χνική και εκδοτική, όσο και για το πληρέστατο πε-
ριεχόμενό του.

Ένα έργο επαρκές για το σκοπό που εκδόθηκε,
ένα προϊόν που έχει ως προϋπόθεση τη συνεί-
δηση και τη γνώση που θα εκπροσωπεί την ιστο-
ρική μας συνέχεια.  Εδράζεται σε μια διαδικασία
που οδηγεί στην ανάδυση μιας καλλιτεχνικής και
πνευματιστικής τέχνης με προεκτάσεις σχετικές
με την ιστορία, την παράδοση, την κοινωνία και
τον πολιτισμό του νησιού μας, ως απόσταξη της
πεμπτουσίας των νόμων που διέπουν τα παριστά-
μενα αντικείμενα.

Ο Ανδρέας Φιλίππου φέρνει στο φως ανεκτίμητους
θησαυρούς μ΄ ένα εντελώς δικό του καλλιτεχνικό
και επιστημονικό τρόπο, θέλοντας έτσι να προσφέ-
ρει μια θεώρηση των υψηλών κατακτήσεων της
ανθρώπινης δραστηριότητας που αποτελούν
σταθμό στην ιστορική πορεία του τόπου μας.

Η εργασία του συγγραφέα και καλλιτέχνη Ανδρέα
Φιλίππου απευθύνεται όχι μόνο σε ειδήμονες
αλλά και στους ανθρώπους που θέλουν να γνωρί-
ζουν την θρησκευτική, αρχιτεκτονική και παραδο-
σιακή δημιουργία που άνθισε κατά την εποχή της
Βυζαντινής παρουσίας στο νησί μας.

Διακρίνει τέσσερις περιόδους:

Η πρώτη περίοδος καλύπτει τα βυζαντινά μνημεία
που δημιουργήθηκαν από τον 4ο αιώνα μέχρι το 688.  

Η δεύτερη περιλαμβάνει τα μνημεία της Μέσης Βυ-
ζαντινής περιόδου, 10ος-12ος αιώνας.

Η Τρίτη περίοδος που χαρακτηρίζεται ως Φραγκοβυ-
ζαντινή, περιλαμβάνει έργα από το 1191 εώς το 1571,
όταν η Κύπρος κατακτιέται από τους Οθωμανούς.

Η τέταρτη περίοδος, 1571-1878, παρουσιάζει έργα
που δημιουργήθηκαν κατά την Τουρκοκρατία.

Το βιβλίο καλύπτει επίσης διάφορους αρχιτεκτονι-
κούς τύπους με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
κατά περιόδους.  Εξετάζει επίσης ιδιομορφίες των
κτησμάτων, τόσο στην εξωτερική, όσο και στη
εσωτερική τους διαμόρφωση.  Ιδιαίτερη αναφορά
και έμφαση δίνεται στους τρούλους των ιερών και
στη μορφή και την εξέλιξη των εικονοστασίων.
Σημαντικό στοιχείο της μελέτης του είναι ο καθο-
ρισμός των αρχιτεκτονικών τύπων των εκκλησιών
της Κύπρου με κυριότερους:
Τον Οκταγωνικό, το Μονόκλινο Καμαροσκέπαστο,
το Συνεπτυγμένο, Σταυροειδή με τρούλο, τον
Ελεύθερο Σταυρό με Τρούλο, τον Εγγεγραμμένο,
Σταυροειδή με Τρούλο, τη Βασιλική με τρεις Τρού-
λους και άλλους.
Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται και στις Λατινικές
Εκκλησίες της Κύπρου.
Καταγράφονται επίσης σε άλλο κεφάλαιο 31 μο-
ναστήρια με την ιστορία του καθενός και τη λε-
πτομερή σχεδιαστική τους αποτύπωση.
Ακολουθεί κατάλογος έξι ορθόδοξων Εκκλησιών
που είχαν μετατραπεί σε τζαμιά την εποχή της
Τουρκοκρατίας.
Το πιο συγκινητικό κεφάλαιο του βιβλίου είναι
εκείνο που αναφέρεται στις εκκλησίες μας που
βρίσκονται στο κατεχόμενο από τα τουρκικά
στρατεύματα τμήμα της πατρίδας μας.  Είναι ένα
οδοιπορικό που συγκλονίζει αν αναλογιστεί ο κα-
θένας από μας ότι ένα από τα μεγαλύτερα επι-
τεύγματα του πολιτισμού μας υπέστη τεράστια
καταστροφή.  Μοναδικοί στο είδος του ιεροί ναοί
παραμένουν έρημοι, βουβοί και αλειτούργητοι
αντιμέτωποι με την μισαλλοδοξία και την αδυσώ-
πητη φθορά του χρόνου.
Η όλη μελέτη του Ανδρέα Φιλίππου κλείνει με ένα
γλωσσάρι στα ελληνικά και αγγλικά, με βιβλιογραφία
και ένα χάρτη της Κύπρου με βυζαντινά μνημεία.
Πολλοί οι συντελεστές του ξεχωριστού και μνη-
μιακού αυτού βιβλίου.
Τη γλωσσική επιμέλεια είχε ο Χριστόδουλος Χα-
τζηχριστοδούλου, την επιμέλεια του αγγλικού κει-
μένου ο Κώστας Χατζηγεωργίου, το σχεδιασμό και
την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Σιμώνης, το
συντονισμό και τη γενική επιμέλεια της έκδοσης
ανέλαβε ο Νικηφόρος Οργανός.

Σε όλους αξίζουν συγχαρητήρια.

Ο Ανδρέας Φιλίππου με το έργο του «Η Βυζαντινή
Αρχιτεκτονική της Κύπρου» έχει δώσει το μέτρο
της αξιοσύνης του.  Αφενός δίνει ένα έργο ζωής
που έχει επιστημονική και ιστορική αξία κι αφετέ-
ρου καταφέρνει να κεντρίσει τη μνήμη μέσα από
την οποία αναβλύζουν αξίες, θησαυροί και επι-
τεύγματα ενός αξεπέραστου πολιτισμού που σή-
μερα δοκιμάζεται πολλαπλά.

Κλείνω την παρουσίαση αυτή με τα λόγια του
ίδιου του συγγραφέα από το κεφάλαιο «Χρονικό
από τις επισκέψεις μας στα κατεχόμενα για εντοπι-
σμό των εκκλησιών».

«Αυτή η εικόνα της καταστροφής, του βιασμού,
της λεηλασίας και του πολιτισμού έχει μείνει ανεξί-
τηλη στο μυαλό μου.  ́ Ηταν συνταρακτικό για μένα
και τους συνεργάτες μου να δούμε βουβά, απρο-
στάτευτα και κατεστραμμένα αυτά τα μνημεία και
το θεωρώ ντροπή που κανένας δεν συγκινείται,
αλλά ούτε και κάνει κάτι για να διασώσει αυτόν τον
ανεκτίμητο θησαυρό που δεν ανήκει μόνο στην
Κύπρο, αλλά σε ολόκληρο τον Κόσμο».

Ανδρέας Χατζηθωμάς
Φιλόλογος - Κριτικός

Α ν δ ρ έ α  Φ ι λ ί π π ο υ :
«Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘:¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘:
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Το Σεπτέμβριο του
2013 εγκαινιάστηκε

και λειτούργησε το «Μου-
σείο Νερού» στο χώρο
του Συμβουλίου Υδατο-
προμήθειας Λευκωσίας.
Πρόκειται για ξεχωριστό
επίτευγμα για τον τόπο
μας και μια σημαντική σε-
λίδα της ιστορίας και πα-
ράδοσης μας.
Δημιουργήθηκε για να συντηρηθεί
στη μνήμη ο τεράστιος αγώνας που
διεξήχθη για να εξευρεθεί και να
αξιοποιηθεί το πολύτιμο αγαθό, το
νερό που είναι το απαραίτητο συ-
στατικό επιβίωσης του ανθρώπου.

Η Κύπρος πάντοτε αντιμετώπιζε το
πρόβλημα της λειψυδρίας. Για να
αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο
οι κάτοικοι του νησιού, χρησιμοποί-
ησαν διάφορες μεθόδους άντλησης
και διαφύλαξης του νερού για να
συντηρηθεί η ζωή στον τόπο μας.

Αλακάτι με ζώο, ξύλινο αλακάτι, ανε-
μόμυλος, σακκοράφι, τουλούμπα,

πέτρινη βρύση, κανάλι, πηγάδι, λα-
ούμι και πολλά άλλα είδη που σχετί-
ζονται μετο νερό, αποτελούν μια
πλήρη και εντυπωσιακή εικόνα του
μουσείου.

Σ’ ένα μικρό άλσος από πεύκα  και με
πολύ καλά σχεδιασμένη διάταξη
ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση από
φυτάτης κυπριακής φύσης, ο επι-
σκέπτης έχει τη δυνατότητα να πα-
ρατηρήσει τη διαχρονική εξέλιξη
της πορείας που ακολούθησε ο άν-
θρωπος της Κύπρου για να προμη-
θευτεί το νερό.

Σ’ άλλο χώρο έχει διαμορφωθεί ει-
δική αίθουσα που αναπαριστά το
σύγχρονο τρόπο επεξεργασίας, προ-

« Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Ν Ε Ρ Ο Υ »
Ένας χώρος σπουδής, εκπαίδευσης και αφύπνισης της συνείδησης
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ώθησης και διάθεσης του νερού στα
νοικοκυριά και τα υποστατικά των
δήμων της περιφέρειας Λευκωσίας.

Το «Μουσείο Νερού» θα καταστεί
χώρος σπουδής και μελέτης των νε-
οτέρων. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατήρτη-
σαν πρόγραμμα καθημερινής επί-
σκεψης σχολείων, έτσι που οι μαθη-
τές να γνωρίσουν την ιστορική πο-
ρεία του νερού σε όλα τα στάδια της
εξέλιξής του.

Τέτοιου είδους έργα είναι βέβαιο ότι
συμβάλλουν στην επιμόρφωση των
νέων αλλά ταυτόχρονα ευαισθητο-
ποιούν όλο τον πληθυσμό του νη-
σιού μας που γνωρίζει πολύ καλά
πόσο πολύτιμο, σπάνιο και δυσεύ-
ρετο είναι το νερό.

Πέρα από τη νοσταλγική θύμηση
χρειάζεται να γίνει συνείδηση σε
όλους, ότι το νερό είναι αναγκαίο
αγαθό και πρέπει να το εξοικονο-
μούμε με ευλάβεια.

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
σας εύχεται 

Χρόνια Πολλά
και

Ευτυχισμένο το Νέο Έτοw

2014




