ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΚΔΛΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε από τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού, Δρ. Κώστα Καδή και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα,
Τελετή Ονοματοδοσίας των Αιθουσών Διδασκαλίας του σχολείου μας, με τα ονόματα των
πεσόντων και των αγνοουμένων της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας κατά το προδοτικό
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
επιθεωρητές του Υ.Π.Π., εκπρόσωπος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αγνοουμένων και
ο εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων,
εκπρόσωποι της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, διευθυντές και
εκπαιδευτικοί γειτονικών σχολείων, μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων και οργανωμένων συνόλων της
περιοχής και οι γονείς των παιδιών.
Η ιδέα για την ονοματοδοσία των αιθουσών διδασκαλίας γεννήθηκε μέσα από τη συζήτηση που
έγινε σε συνεδρία του προσωπικού του σχολείου, για την υλοποίηση του διετούς σχεδίου δράσης,
για την προώθηση του υπό έμφαση στόχου του Υ.Π.Π. «Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες
των Κυπρίων για ελευθερία». Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η καθημερινή επαφή των
μαθητών του σχολείου με το ιστορικό παρελθόν του τόπου μας και η άντληση διδαγμάτων και
παραδειγμάτων ήθους και ανθρωπιάς από τη στάση ζωής που τήρησαν οι τιμώμενοι ήρωες.
Ταυτόχρονα τα παιδιά θα βοηθηθούν να συνειδητοποιήσουν ότι το αγωνιστικό πνεύμα και οι
θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την απελευθέρωση και επανένωση
της πατρίδας μας και για την συνοικοδόμηση ενός καλύτερου, δικαιότερου, ειρηνικότερου και
ομορφότερου κόσμου.
Θερμά συγχαρητήρια στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου για την πρωτοβουλία και στον
Πρόεδρο και στα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων Κλήρου και Φικάρδου και στην Πρόεδρο και
στα μέλη του Συνδέσμου Γονέων που βοήθησαν στην υλοποίηση της, αλλά κι ένα μεγάλο μπράβο
στα παιδιά για το όμορφο καλλιτεχνικό αφιέρωμα, προς τιμήν των ηρώων μας, που άγγιξε τις
καρδιές όλων των παρευρισκομένων.

