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Κυρίες και Κύριοι, 

Κυριαρχεί σήμερα η αντίληψη πως υπάρχει 
κρίση πολιτιστική και παράλληλα πολιτική και 
ηθική κρίση. ·Ο λες οι πράξεις και οι σκέψεις 
του σημερινού ανθρώπου και αυτό καθόλου 
δεν αποκλείεται , τον έκαμαν δούλο της τεχνι · 
κής, λαίμαργο αλλά πάνω απ' όλα aπείθαρχο 
στις επιδιώξε ις του. · Ηταν φυσικό ο άνθρωπος 
με την εργασία και τη δράση του να αυξάνει τις 
ανέσεις του να αποκτά πλούτο, να aποθησαυ
ρίζει υλικά αγαθά, να δημιουργεί τεχνικό πολι
τισμό. Αυτός ο άνθρωπος που γέννησε τη γνώ
ση επιδίδεται και θαυματουργεί στις εφαρμο
γές της. Η τεχνική είναι μέσο ελευθερίας που 
αποσκοπεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από 
τα δεσμά του χώρου, του χρόνου και της ύλης: 
Φαίνεται όμως πως ο άνθρωπος, ο κόσμος 
παρασύρθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε αδυνατεί 
να διακρίνει πότε τα τεχνικό επιτεύγματα εί
ναι πρόσφορα μέσα, για τον σκοπό της ελευ
θερίας του ανθρώπου και πότε υπάρχει κίνδυ
νος να τον υποδουλώσουν αν δε δαμαστούν. 

Στην προσπάθεια του να γίνει ο άνθρωπος. 
πραγματικός άνθρωπος. ικανός για ελευθε
ρία, πρόοδο και προκοπή οδηγήθηκε σε aτρα
πούς που τον απομάκρυναν οπό τις αξίες που 
διέπουν τον πολιτισμό και τις δημιουργικές 
δυνάμεις που τον κινούν. πήρε τη νοσηρή πο
ρεία. Το aντιφάρμακο σ' αυτή την πορεία είναι 
ένα μόνο: η επιστροφή στον άνθρωπο. Προ
βάλλει ο άνθρωπος σαν πνευματικό ηθική 
ελεύθερη προσωπικότητα και τούτο σημαίνει 
επιστροφή στον ανθρωπισμό. 
Τελευταία πολλοί ισχυρίζονται πως συντε

λεστής κακοδαιμονίας είναι η απομάκρυνση 
της παιδείας από το βασικό της στόχο. Δηλαδή 
έπαψε να βρίσκεται στο επίκεντρο ~<,άθε παι
δευτικού ενδιαφέροντος ο άνθρωπος. Ποικι-

λία γνωμών και απόψεων rιόνω σ· όλο το θέμα 

παιδεία, που εκτός του προβληματισμού 

υπάρχουν και οι aπαισιόδοξες θέσεις που θέ
τουν κάτω από αμφισβήτηση και ρόλο και 

στόχους θέτουν υπό αμφισβήτηση το όλο θέ

μα της παιδείας. Why edυcation for? 
Καταπολεμά την αμάθεια και το σκοταδι

σμό ; το σωβινισμό και τις φυλετικές διακρί

σεις; υπερασπίζεται τα ανθρώπινα και κοινωνι

κά δικαιώματα ; Υπερασπίζεται την ειρήνη σαν 

το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο : συμ
βάλλει στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο των 

ατόμων και του συνόλου , απομακρύνει τον 

άνθρωπο από τους κάθε λογής μύθους, τις 
χρυσές ή επίχρυσες αλυσίδες που τον κρα

τούν δέσμιο στην κάθε μορφή εκμετάλλευ
σης ; Συμβάλλει στην κοινωνική ανόmυξη των 
πολιτών φέρει κοινωνική δικαιοσύνη ; 

Παρά την ποικιλία των γνωμών και απόψεων. 
παρά τις αμφισβητήσεις, τις διαφωνίες που 

εκφράζονται και τις αδυναμίες που παρουσιά
ζονται τοπικό και παγκόσμια εξακολουθεί να 

αποτελεί κεντρικό κεφάλαιο της ατομικής και 
συλλογικής ζωής και πρέπει να θεωρείται πως 

η παιδεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

παρόν και το μέλλον ενός τόπου , και για να 
τοποθετήσουμε σωστά το ρόλο που πρέπει να 

διαδραματίζει στη ζωή μιας πολιτείας οπωσδή 

ποτε το αύριο πρέπει να είναι η προέκταση του 
σήμερα. 

Ιδιαίτερα βαρειές οι ευθύνες της παιδείας 

της Κύπρου μας. Γιατί σε τούτο εδώ το νησί 

καταπατήθηκαν οι αρχές της ελευθερίας. Το 

νησί της χαράς των αγοριών και των κοριτσιών 
που γελούν, έγινε γη οδυρμού και δακρύων. 

Διαπράχτηκε στο νησί μας ένα μεγάλο διπλό 
έγκλημα κι από τότε τη γη μας τη ποτισμένη 
από τον ιδρώτα της δουλειάς και το δάκρυ , την 
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πατά ο Τούρκος σωβινιστής, ο Τούρκος εισβο
λέας. Την πατά η μπότα του Τούρκου κατακτη

τή. Γι ' αυτό η παιδεία μας πρέπει να είναι αγω· 

νιστική. Γιατί μας έχουν aπομείνει λεύτερα η 
φωνή, η καρδιά και το πνεύμα. Η φωνή για να 

διαλαλεί την οργή μας και να λέμε παντού και 
πάντοτε την αλήθεια, η καρδιά για να κaτα
πραϋνει την πίκρα και τον πόνο και το πνεύμα 

για να κρατεί κατακόρυφο το φρόνημα κι 

ολόρθη την ψυχή. 
Οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα από την 

πλούσια ελληνική μας παράδοση, την πλούσια 
πολιτιστική μας κληρονομία, να καταπολεμού· 
με το σωβινισμό και να βρούμε το μέτρο που η 

ελληνική μας ταυτότητα να μην αντιμάχεται 

την ελληνική Κυπριώτικη καταγωγή μας και 
την κρατική μας υπόσταση , η δε κρατική μας 

υπόσταση να είναι ο θεματοφύλακας της ελ· 

ληνικής μας κληρονομιάς και η διαφύλαξη της 
ελληνικότητας του τόπου μας. Θα είναι πρόο

δος εάν συνειδητοποιήσουμε τα λόγια του 
ποιητή : .. Τι είχε, τι έχασε και τι πρέπει να έχει η 
Κύπρος ... Να διαφυλάξουμε τη νεολαία μας 
για να της δώσουμε τη δυνατότητα , αυτό που 
δεν πετύχαμε εμείς, να το πετύχε ι αυτή. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να 
προκαλούν το αδιάmωτο και ουσιαστικό εν· 

διαφέρον της πολιτείας και όλων των πορο· 
γόντων της κοινωνικής ζωής του τόπου μας, 
από τη σωστή αντίκρυση και λύση των προβλη· 
μάτων τους θα εξαρτηθεί η ζωή και η επιβίωση 

του τόπου μας. είναι όμως καιρός τα προβλή
ματα τους να αντικρυστούν με πολλή στοργή. 
φροντίδα και αγάπη . Όλοι πρέπει να προσέ
ξουμε περισσότερο σοβαρά και έντιμα το ποι· 

διό μας εάν θέλουμε να επουλωθούν τα τραύ· 

ματα που δηλητηρίασαν τη ζωή τους. τα λάθη 
που διαπράχτηκαν στο παρελθόν και ουσιαστι· 

κό διαπράχτηκαν σε βάρος τους. Γιο να ξεπε

ράσουν και αντικρύσουν σωστά τις συνέπειες 
που προκάλεσε το έγκλημα της προδοσίας κω 

της Τούρκικης εισβολής και κατοχής. που είχε 
σον αποτέλεσμα εκτός των άλλων να κακο

ποιηθούν και να τσαλακωθούν όλες οι ηθικές 

αρχές και αξίες, όλα τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα. Για να κάμουμε ζωή και πράξη το ιδανικό 

των ηρώων και όλες οι γενιές εάν χρειαστεί να 
ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους για να 

σώσουμε την πατρίδα μας. 
Οπωσδήποτε το αύριο πρέπει να είναι η 

προέκταση του σήμερα. Γιατί οι νέοι μας είναι 

η πραγματική ελπίδα του σήμερα και του αύ
ριο. Αυτοί θα προχωρήσουν προς καινούργιες 

δημιουργίες, αυτοί θα ανοίξουν τους καινούρ

γιους δρόμους και γι' αυτό επίκεντρο κάθε 
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ενδιαφέροντος της πολιτείας. της κυβέρνη· 
σης, της οικογένειας και της κοινωνίας πρέπει 

να στέκει ο νέος άνθρωπος. το κυπριόπουλο 
που aπό τη μια έχει τα πολλά προβλήματα. 
ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά προβλή

ματα, βασανιστικά και από την άλλη οι κίνδυ
νοι που το aπειλούν δεν πρέπει να υποτιμούν
ται. Τελευταίο υπήρξαν πολλά κρούσματα δια

φθοράς με πρωταγωνιστές ή θύματα νέους 
ανθρώπους, παρατηρείται τάση νεανικής 

εγκληματικότητας. Αναρχικά στοιχείο στρέ

φουν την πrοσοχή και το ενδιαφέρον τους 
προς τα νειάτα. 

Πολλοί νέοι γίνονται πολλές φορές παράλο

γα απαιτητικοί. εγωϊστές και aρνητικοί σε κά· 

θε θετική προσφορά. Δεν εξισορροπού·: τον 

τομέα της εργασίας και της αναψυχής. Δεν 
προγραμματίζουν τη ζωή τους ώστε να αντα
ποκριθούν σωστά στις υποχρεώσεις τους. Θύ
ματα της νησηρής πορείας προς τον ηδονισμό 

και τον καταναλωτισμό. Χωρίς να υπερβάλ· 
λουμε αλλά ούτε και να υποτιμούμε τους κιν

δύνους πρέπει να δούμε τις παραπέρα συνέ
πειες. Γιατί εάν μέσο στη νεότητα τους διεισ
δύουν τάσεις που προέρχονται aπό χαλάρωση 
ηθών, ή από πράξεις επιτηδείων της δήθεν 
.. ώριμης γενιάς .. τότε οι συνέπειες θα είναι 
καταλυτικές για το ήθος του τόπου ολλό 

οπωσδήποτε το μέλλον θα είναι ζοφερό. Δεν 
πρέπει να aφήσουμε τους νέους μας. που από 
τη φύση τους είναι ανήσυχοι, μέσα οπό τις 

ανησυχίες τους και τα ξεπετάγματα τους να 
γίνονται θύματα των επιτηδείων και θύματα 
της καταναλωτικής κοινωνίας. αλλά να ιχνηλα
τήσουμε τρόπους προστασίας των νέων μα· 
κρυά από aστυνομεύσεις με στόχο πάντοτε 
την ανάmυξη της aυτοπειθαρχίας. του αυτο

σεβασμού και της συνείδησης της aυτοπρο
στασίας στους νέους μας. 

Οι κίνδυνοι δεν πρέπει να υποτιμηθούν, το 

δε προβλήματα. αλλά να λυθούν ή να αμβλυν

θούν γιο να πάνε οι νέοι πιο μπροστά οπό μας 
και γι ' αυτό η πολιτεία επιβάλλεται όπως ανοί
ξει τους ωραίους, τους πλατιούς και φωτει· 

νούς ορίζοντες του μέλλοντος, ίσες ευκαιρίες 
μόρφωσης. ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας. ίσες ευκαιρίες προκοπής και 
προόδου. 
Τα προβλήματα της νεολαίας στηρίζουν την 

επίλυση τους σε πολύπλοκη διαδικασία, διαδι· 
κaσία που θα κινήσει πολλούς τομείς. ιδιαίτε
ρα τα σχολεία μας πρέπει να ξαναβρούν το 
δρόμο τους, που είναι η μόρφωση και η αγωγή 
των παιδιών σας. η παροχή γνώσης και σοφίας. 
Πρέπει οπωσδήποτε το σχολείο να ξαναγίνει ο 
τόπος όπου καλλιεργείται ο πολιτισμός και 
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κέντρο όπου aποκρυσταλλώνεται η κοσμιότη
τα της συμπεριφοράς και η πρόοδος. · Οπως 
κάποτε οι καθεδρικοί ναοί aποτελούσαν το 
κέντρο της θρησκευτικής ζωής να γίνουν το 
σχολείο μας. Καλείται επιτακτικά η εκπαίδευ
ση να δώσει στους μαθητές μας τη δυνατότη
τα της ορθής σκέψης, της κρίσης και της 
σύγκρισης και τίθεται το ερώτημα ποια η κατά
σταση που επικροτεί στο σχολεία μας και επι
τρέψετε μου να πω μόνο πως το μηνύματα που 
δεχόμεθα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. 
ελπίζω και εύχομαι να ανακοπεί η νοσηρή 
aτραπός που μας οδηγε ί στην κατάπτωση. 
Ι<υρίες και Κύριοι. 
Γνωστό το περιβάλλον του σχολείου μας. 

· Οτον πλησιάσεις το Γυμνάσιο μας συναντάς 
σωρούς aπό χώμα. Ακολουθεί ένας δρόμος 
σιωπηλός. Στην είσοδο του μια τοπέλλa : 

«Προσοχή Τ/κρατούμενη περιοχή ... Πάνω στο 
τείχος βλέπεις στο καραούλια στρατιώτες με 
το χέρι κολλημένο στο τουφέκι. με ζωγραφι

σμένο το θυμό, στο βάθος τούρκικες σημαίες. 
τούρκικα φυλάκια , ρουθούνια πεινασμένων 
πολυβόλων σκοπεύουν το Γυμνάσιο μας. Ιστο

ρική μοίρα το έταξε να βρίσκεται πάνω στη 
γραμμή που χωρίζει την πατρίδα μας στα δυο. 

κάτω από το τείχος του αίσχους. Πάει να κλεί

σει τον 9ο χρόνο της ακριτικής ζωής του , ελεύ
θερο και πολιορκημένο. Δυο χιλιάδες αγόρια 
και κορίτσια σαν πολύβουο μελίσσι στην κυψέ

λη aτενίζουν τον Πενταδάκτυλο. κοιτάνε κει 
πάνω να στέκει μαρμαρωμένος ο τρανός Ακρί

τας να aντιστέκεται στων οχτρών τ' aσκέρια κι 
όμως κοιτάνε το φως, μέσα στις τάξεις τρυ

γούν τις γνώσεις και ετοιμάζονται ή για aνώτε
ρες σπουδές ή για να μπουν στον τίμιο αγώνα 

της ζωής. Συνεχίζουν την παράδοση, προετοι

μάζονται να φυλάνε Θερμοπύλες. και το Γυ
μνάσιο συνεχίζει την αγωνιστική του πορεία. 

Κυρίες και κύριοι. 
Μας ανέθεσε η πολιτεία τη μόρφωση και 

αγωγή των παιδιών σας. των aυριανών πολιτών 

μας, που θα πάρουν στο χέρια τους, όταν ωρι
μάσουν, τις τύχες της χώρας μας. 

Επιδίωξη μας ήταν να κάμουμε το σχολείο 
τόπο όπου οι μαθητές να αισθάνονται ίσοι , 
aνογκοιότητο που προέρχεται και την επι

βάλλει το οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον 

των μαθητών, να εξαφανίσουμε το φόβο οπό 

τις αίθουσες διδασκαλίας και να κάμουμε το 
σχολε!ο, όχι απλώς τόπο όπου παρέχεται η 
γν<i>ση, αλλά τόπο προόδου και προκοπής, 
έχοντας ως βασική aρχή πως το σχολείο πρέ

πει να εξελιχτεί σε περιβάλλον μάθησης, όχι 
μονάχα γιο τους μαθητές αλλά και για το 

προσωπικό . Για να επιτευχθούν οι στόχοι μας 
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προσπαθήσαμε, διεύθυνση και καθηγητές. να 
καλλιεργήσουμε στο σχολείο μας το δημοκρα
τικό πνεύμα , να δημιουργήσουμε κλίμα εμπι
στοσύνης και aνθρωπιάς. 

Πιστεύω πως πετύχαμε να δημιουργήσουμε 
ένα διαρκή διάλογο μεταξύ καθηγητών
μαθητών και διεύθυνσης. Η πολιτική της διεύ

θυνσης υπέκειτο στην κριτική . 
Δημιουργήθηκε το κατάλληλο ~λίμα. ώστε 

οι καθηγητές aφέθηκαν aπερίσπαστοι να 

εκτελέσουν το δύσκολο έργο τους. Οι δημο

κρατικές διαδικασίες και οι θεσμοί που δη
μιουργήθηκαν. παρά τα πάμπολλα και περί

πλοκο προβλήματα, που είχαμε να αντιμετωπί

σουμε, λειτούργησαν πολύ ικανοποιητικά. Τα 
aποτελέσματα υπήρξαν άριστα. Το σχολείο 

εξελίχτηκε σε δημοκρατικό οργανισμό , σε κοι

νωνία συνεταιριστική. 
Οι περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες ρί

χτηκαν στη μελέτη και η πρόοδος τους ήταν 
ικανοποιητική. ·Η ταν σοβαροί και ώριμοι στη 

μεγάλη τους πλειοψηφία και έτσι τα κρούσμα
το aπειθαρχίας δεν είναι υπερβολή να τονίσω 

πως δεν παρουσιάστηκαν. Με την προσπάθεια 
που κατέβαλαν για βελτίωση, τόσο στον τομέα 

της γνώσης όσο και στον τομέα του ήθους και 
του χαρακτήρα. διατήρησαν το καλό όνομα 

του σχολείου τους. 
Οι προσπάθειες και οι ενέργειες οι δικές 

μου , του διευθυντή του Γυμνασίου. του καθη

γητικού συλλόγου. του Υπουργείου Παιδείας 
και της Σχολικής Εφορείας, απέβλεπαν στην 
αποδοτική λειτουργία του σχολείου , γιο να 

επιτευχτούν οι στόχοι και οι σκοποί του μέσα 
στις δύσκολες εθνικοπολιτικές συνθήκες που 
περνά ο τόπος μας. Βρισκόμαστε συνεχώς κά

τω από την πίεση δυσμενών παραγόντων. που 

επιδρούσαν ανασταλτικά και επηρέαζαν δυσ
μενώς την όλη προσπάθεια και την aποτελε
σματικότητα των ενεργειών και της εργασίας 
μας. 

Οι πιο σημαντικοί δυσμενείς παράγοντες 
ήταν aυτοί που έχουν αναφερθεί και στην περ

σινή μου λογοδοσία. 
1. Η στενότητα στεγαστικού χώρου και κατ· 
ανάγκη η ύπαρξη πολλών μετακινούμενων 
τμημάτων. Προβλέπεται aύξηση μαθητών και 

οπωσδήποτε, εάν δε ληφτούν τα κατάλληλα 
μέτρο, θα δυσκολευτεί να λειτουργήσει το 

σχολείο την επόμενη σχολική χρονιά. 
2. Η πρόωρη και aπρογραμμάτιστη τάση και 
πολιτική της διχοτόμησης των σχολείων που 
φέτος πήρε νέα μορφή με την ονομασία του 
ανασχεδιασμού και της αναδόμησης. 
3. Η αδυναμία του Υπουργείου Παιδείας να 

εφαρμόσει την aρχή της ισόρροπης κaτανο-
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μ ή ς του προσωπικού κατά ικανότητα και φύλο. 
4. Η τάση κατασυκοφάντησης του σχολείου 
που εξακολούθησε και φέτος. Τους aξιοκατά

κριτους διαδοσίες παραδίδω στην περι
φρόνηση. 
Η επισήμανση των δυσμενών παραγόντων. 

των αδυναμιών και των δυσκολιών που υπήρ
χαν. η συγκέντρωση πληφοροριών. εντύπου 
και παντός είδους υλικού. ο προσδιορισμός 

των ευκαιριών και των προοmικών για το μέλ
λον. η ανάλυση της όλης σχολικής κατάστα
σης. η ιεράρχηση αναγκών, ο σαφής καθορι

σμός των στόχων, η ρεαλιστική αντίκρυση των 
προβλημάτων ως και η σαφής και ακριβής γνώ
ση των δυνατοτήτων μας, χρησιμοποιήθηκαν 

στη χάραξη της διοικητικής πολιτικής και μας 
βοήθησαν στον προγραμματισμό· ορθολογι
στικό προγραμματισμό, που τον διέκρινε η 

ευελιξία. Γ ια να πετύχουμε την ορθολογιστική 
οργάνωση του σχολείου. οτηριχτήκομε στο 
ζήλο, στην ευσυνειδησία και στην αποτελε

σματικότητα της εργασίας διδακτικού προσω
πικού και μαθητών. · Ητaν πρόβλημα ελεύθε
ρου διαλόγου. ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών 
και πληροφοριών. ·Η ταν καθαρά θέμα καλής 
επικοινωνίας. 

Το διδακτικό προσωπικό στη μεγάλη πλειο
ψηφία του επέδειξε εξαιρετικό ζήλο και ευσυ

νειδησία. · Εκαμαν ό,τι μπορούσαν για να ανε

βάσουν το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών 
και να καταστήσουν το έργο του σχολείου 

καρποφόρο. Οι επιτυχίες και οι έπαινοι μεταβι
βάζονται προς τους άξιους καθηγητές και 
συνεργάτες μου. Τους ευχαριστώ θερμά. 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους βοηθούς διευθυν

τές κ. Μαρίκα Ρώσσου . κ. Πόλυ Αριστοδήμου . 
κ . · Ολγα Τιγγιρίδου. κ . Αλέκο Χρυσοστόμου . κ . 
Σώζο Χαραλαμπίδη και κ. Ανδρούλα Ηλιοφώ
του. Ευχαριστίες εκφράζονται και προς τους 

συντονιστές κύριο Γ. Χατζηγεωργίου . Χαρά

λαμπο Ξενοφώντος και Μ . Καηλίδη. 
Το Γυμνάσιο Πaλουριώτισοας λειτούργησε. 

όπως γνωρίζετε, με δυο κύκλους φοίτησης. το 

Γυμνάσιο και Λύκειο. Ο υποφαινόμενος ανέ
λαβε τη διεύθυνση του Λυκείου . Τούτη τη 

στιγμή αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφρά
σω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες προς το 

διευθυντιi του Γυμνασίου κ. Λουκή Κακουλλή. 
Η συνεργασία μεταξύ των δυο διευθύνσεων 
ήταν παραδειγματική , άριστη και φιλική. Ευχα

ριστίες εκφράζονται και προς το διδακτικό 
προσωπικό του Γυμνασίου . ιδιαίτερο προς 
τους β. διευθυντές κ . Κλεοπάτρα Παγιάτα. κ. 

Βαθούλα Συμεωνίδου . κ. Ολυμπία Σaββίδου. 
κ . Ουρανία Πρωτοπαπά και Δ/δα Αναστασία 

Χατζημιχαήλ. 
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Οι κοινοί γιορτασμοί, οι κοινές εκδηλώσεις. 
ο συντονισμός και η από κοινού αντίκρυση των 

προβλημάτων -γενικών και ειδικών - του σχο
λείου, στην ουσία εξαφανίσαν το διαχωρισμό 
και το σχολείο εμφανιζόταν στην πράξη και 

στην ουσία σαν ενιαία ενότητα και οντότητα. 

Δημιουργήθηκε τέτοιο κλίμα, που ο διαχωρι
σμός ήταν εμφανής μόνο την ύπαρξη των δυο 
γραφείων των διευθυντών. 

Το υπαλληλικό προσωπικό στη μεγάλη του 
πλειοψηφία επέδειξε ζήλο και ευσυνειδησία 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του . ·Η τον 

πάντοτε πρόθυμοι και τακτικοί. Η συνεργασία 
διεύθυνσης και υπαλληλικού προσωπικού 
υπήρξε πάντοτε αρμονική. Εκφράζω την ευα

ρέσκεια μου. Ο πρόεδρος της Σχολικής Εφο
ρείας κ . Ανδρέας Ζένιος και τα μέλη της ως και 
οι υπεύθυνοι των γραφείων της περιβόλλουν 
με στοργή και αγάπη το σχολείο. Πολλά οφεί
λονται στη στενή συνεργασία που είχαμε. 

Τους ευχαριστώ θερμά. 
Εκφράζω ευχαριστίες μου προς τον πρόε

δρο και τα μέλη του μαθητικού συμβουλίου. Οι 
μαθητικές κοινότητες και τα συμβούλια λει

τούργησαν κατά τρόπο ικανοπο ιητικό. Ο θε
σμός βελτιώθηκε σημαντικό. 
Πολλά προβλήματα βρήκαν τη λύση τους 

χάρη στην πρόθυμη συμπαράσταση του Συν
δέσμου γονέων του σχολείου μας. Τον πρόε
δρο κ. Θ. Αθανασιάδη και τη γραμματέα κ. Νίνα 
Μουσιούπα και τα λοιπά μέλη τους ευγνωμο

νώ και τους ευχαριστώ θερμά. Το σχολείο αισ
θάνεται περήφανο, γιατί την προεδρία της 
Συνομοσπονδίας γονέων Μέσης εκπαίδευσης 

κατέχει η κ. Ν. Μουσιούττα. Η βοήθεια και συμ
παράσταση στο δύσκολο και θετικό έργο που 
ανέλαβε είναι δεδομένη. 
Το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης κ. Λ. 

Κούλλη. το Γενικό επιθεωρητή κ. Στ. Φιλιππίδη 
και τους επιθεωρητές. αισθάνομαι την υπο
χρέωση να ευχαριστήσω θερμό για την πολύτι
μη συμβολή τους στο έργο της διεύθυνσης. 

Θερμότατα ευχαριστούμε το Μακαριότατο 
Αρχιεπισκόπο κ. Χρυσόστομο και το Θεοφιλέ
στατο Χωρεπίσκοπο Σαλομίνος κ. Βαρνάβα γιο 

το πατρικό ενδιαφέρον προς τους μαθητές 
του σχολείου μας. 
Η επίτευξη των στόχων που θέσαμε, η διοι

κητική διάρθρωση. ο τρόπος λειτουργίας. τα 
πεπραγμένα της χρονιάς που λήγει και γενικά 
η όλη εικόνα λειτουργίας του σχολείου μας , οι 
αδυναμίες και οι προοmικές για το μέλλον. θα 
επισημανθούν, θα θιγούν και θα αναλυθούν με 
κριτικό πνεύμα και θα περιέχονται σε τυπωμέ
νη έκθεση. Για τούτο δε θα αναφερθώ στον 
τομέα των πεπραγμένων. 
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Κυρίες και Κύριοι, 
Επιτρέψετε μου τώρα να aπευθύνω το λόγο 

προς rους τελειόφοιτους. 
Σε σας αγαπητό μου παιδιά απευθύνομαι, 

γιατί τη στιγμή aυτή όλων μας τα βλέμματα 
στρέφονται σε σας. Θα έχετε συνειδητοποιή
σει πως φιλοδοξία μας ήταν να φτιάξουμε ένα 

πολίτη ελεύθερο, υπερήφανο και δημιουργι
κό. Να φτιάξουμε τον ανδρείο άνθρωπο. 
Ιlροσποθήσομε να σος κάμουμε ίσους και έν
τιμους. ηθικό aυθύπαρκτους και υπεύθυνους 
ανΟρώπους, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 
με φρόνημα υψηλό, μ' aυτοσεβασμό, νο σος 
κάμουμε πολίτες νομοταγείς και ικανούς να 
στέκεστε στέρεα στη ζωή και να νικάτε τις 
δυσκολίες με την αρετή σος. Να εθιστείτε να 
αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεων σος 
και να μη καταδέχεστε τον ανεύθυνο. 

Προσπαθήσαμε διαρκώς να ανοίγουμε τον 
ορiζοντα στο ελεύθερο και δημοκρατικό πνεύ
μα και θα έχετε διαπιστώσει πως σεις οι νεοέλ
ληνες μαθητές μας οφείλετε να βλέπετε τον 
άνθρωπο σαν ολοκληρωμένο πρόσωπο με σκέ
ψη , βούληση και ευθύνη. Με δικαιώματα και 
ελευθερίες πέραν οπό τις υποχρεώσεις του . 
Δώστε νέα πνοή στην αξία του ανθρώπου με 
την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την επιεί
κεια, τη φιλανθρωπία και τη συγγνώμη ... 
Προσπαθήσαμε να σας καταστήσουμε 

ανθρώπους γεμάτους ζωή, aνθρώπους που να 
ελέγχουν τα πάθη τους, aνθρώπους που να 
σέβονται τους άλλους και τον εαυτό τους. 
Ανθρώπους που να λένε την αλήθεια και να 
απαιτούν το σεβασμό της. 
Εσείς οι νεοέλληνες μαθητές μας πρέπει να 

μάθετε να ισορροπείτε το πνεύμα και την ύλη. 
Να υπερασπίζεστε τα πολιτικό κοινωνικό και 
ανθρώπινα δικαιώματα. Να αγαπάτε την ειρή
νη σαν το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο. 
Να ξέρετε πως στην κρίσιμη ώρα πρέπει να 
θυσιάζετε τη ζωή σας για την ελευθερία. Πρέ
πει να συνειδητοποιήσετε πως πρέπει την ώρα 

του χαμού να έχετε τη δύναμη να τινάζεστε 
προς τα πάνω, να μην πέφτετε στο χάος και 
στον γκρεμό και να έχετε τη δύναμη να οδη
γείστε σε νέο ανέβασμα, προς ύψη ουρονοφό
ρα για το καλό το προσωπικό, το οικογενειακό 
και το εθνικό. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε πως τίποτε 

δεν εΙ ναι πιο ιερό σήμερα από τη σωτηρία της 
πατρίδας μας. Δημιουργήστε τις προϋποθέ-

ΕΛΕγΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ 

σεις γιο τη σωτηρία της Κύπρου μας. Στρατοί 
εσείς, οι γιοί σας και το εγγόνια σος. Μην ξε
χνάτε ποτέ το προδοτικό πραξικόπημα της 
χούντας και τη βάρβαρη τούρκικη εισβολή. 
Μην ξεχνάτε τα σκλαβωμένα χωριά και ης πό
λεις μας. Μην ξεγράψετε ποτέ οπό τη μνήμη 
σας τις κατεχόμενες πατρίδες. Πόντο στο νου 
σας να έχετε την Ιθάκη, τα χωριά, τις πολι
τείες, το σπίτια μας. Το φτάσιμο εκεί είναι ο 
προορισμός. Ο καθένας ας πάρει θέση ας ονο
λογιστε\ ης ευθύνες και το χρέος του προς το 
λαό, aς πάρει δύναμη, πολληκοριά και σθένος. 

.. τό δάκρυ κράτησε το ορθό· 
κρότησε ορθό κaι το αίμα, 
μη σου θολώσει την καρδιά 
της αρνησιάς το ρέμα, 
τούτο το φως δεν κρύβεται 
φεγγοβολάει και δείχνει 

μέσα στην πιο βοθειά νυχτιά 
των δολοφόνων τα ίχνη. 

Τούτο το φως δεν σβήνεται 
σπαθί δεν το θερίζει 
ραντίστε τους ωραίους νεκρούς 
μ ' ανθόφυλλα και ρύζι» . 

Ν' αγωνιστείτε γιο να φτιάξουμε όλοι μαζί 
μ~α Κύ~ρο χαρούμενη κι ευτυχισμένη , και να 
ει στ ε βεβαιοι πως με την ομόνοια. την ενότητα 
και τ?ν ογώ~α θα έλθει η μέρα που η Κύπρος 
θα ζ~σει ο~εραιη κι ελεύθερη γιο το λαό της, 
να ειστε σιγουροι πως το φως θα διαλύσει το 

σκοτάδι σίγουροι πως ο ήλιος της δικαιοσύνης 
θα μεσουρανήσει για να φωτίσει το δρόμο της 
δικαίωσης. της λύτρωσης της ανάστασης. 
"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη συ 
δοξ~στικri . μη παρακαλώ σος. μη λησμονάτε 
τη χωρο μου 

Είναι aπερίγραπτη η χορό που αισθάνεται το 
Γυμνάσιο σας, γιατί σας απολύει από το μαθη
τικό εδώλια. Σος κατευοδώνει με τη βεβαιότη
τα ότι θα ενταχθείτε στην κοινωνία με θάρρος 
και θα έχετε ως θεμέλιο της ζωής σος την 
αγάπη και τη συγγνώμη του Θεανθρώπου Αν 
θέλετε να ζείτε ελεύθεροι και με το φρόνημα 
υψηλό και αδούλωτο. αγαπάτε τη δουλειά σος, 
υπηρετείτε την aρετή με τιμιότητα, αφοσίωση 
και αυταπάρνηση. 

Παρακαλώ το Θεό όπως η ευχή μου γιο την 
επιτυχία και την προκοπή σας εισακουστεί στο 
ακέραιο. 
Ο Θεός μαζί σας. 
Ευχαριστώ. 




