
Άνω ηων €300.000 ο έρανος ζηα ζτολεία  

 
Ξεπέπαζαν ηιρ €300.000 οι ειζθοπέρ ηων μαθηηών μαρ για ζηήπιξη ηων άποπων 

παιδιών ζηην Ελλάδα. Χθερ, μια ηεπάζηια αλςζίδα αγάπηρ ένωζε όλα ηα κςππιακά 

ζσολεία, ζε μια κοινή πποζπάθεια. «Η Ελλάδα μάρ έδωζε ό,ηι καλύηεπο και ζποςδαίο, 

ηη μόπθωζή μαρ», είπε ο ςποςπγόρ Παιδείαρ, επιζημαίνονηαρ πωρ οζκοπόρ αςηού ηος 

επάνος είναι ιεπόρ.  

 Μαζεηηθή αιπζίδα αγάπεο από Κύπξν ζηελ Διιάδα ζει.19 

 

Μαθηηική αλσζίδα αγάπης από Κύπρο ζηην Ελλάδα  

Τεπάζηια η ανηαπόκπιζη ηων παιδιών ζηον έπανο που 

διεξήχθη ζηα ζχολεία  
ΣΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΤΡΙΑΚΙΓΟΤ  

 
Μηα αιπζίδα αγάπεο έλσζε, ρζεο, όια ηα θππξηαθά ζρνιεία θαη έθηαζε κέρξη ηελ 

Διιάδα. Ήηαλ από εθείλεο ηηο ειάρηζηεο ζηηγκέο πνπ γηα δεθάδεο ρηιηάδεο καζεηέο ν 

ζηόρνο ήηαλ θνηλόο. Να θαηαθέξνπλ λα καδέςνπλ ό,ηη κπνξνύλ, γηα λα ζηεξίμνπλ 

θάπνηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πνπ έρνπλ αλάγθε ηα βαζηθά. Σν ύςνο ηεο 

εηζθνξάο ηνπ θάζε παηδηνύ δελ είρε ζεκαζία, κπξνζηά ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα ε 

νπνία ζηήζεθε ζε όια ηα δεκνηηθά, δεκόζηα θαη ηδησηηθά, γπκλάζηα, ιύθεηα, ηερληθέο 

ζρνιέο.  

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ε αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ καο ζηνλ έξαλν γηα ελίζρπζε 

ησλ άπνξσλ καζεηώλ ηεο Διιάδαο ήηαλ ηεξάζηηα. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά είραλ 

δεηήζεη από ηνπο γνλείο ηνπο ρξήκαηα γηα λα ζπλεηζθέξνπλ, ελώ πνιιά άιια έδσζαλ 

από ην δηθό ηνπο ραξηδηιίθη. ην πιάη ησλ καζεηώλ βξέζεθαλ, ρζεο ην πξσί, ηόζν ν 

ππνπξγόο Παηδείαο Γηώξγνο Γεκνζζέλνπο όζν θαη ηα κέιε ηεο αξκόδηαο 

θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  

«Η επίζθεςε ζε απηό ην ζρνιείν είλαη ζπκβνιηθή», είπε ν ππνπξγόο θαιεκεξίδνληαο 

ηνπο ελνίθνπο ηνπ Γπκλαζίνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ’ ζην Πιαηύ Αγιαληδηάο. 

Όπσο εμήγεζε, «επηιέμακε ζηελ ηύρε έλα ζρνιείν απιά γηα λα πνύκε ηελ θαιεκέξα 

καο θαη έλα κεγάιν επραξηζηώ εθ κέξνπο ηνπ ππνπξγείνπ θαη εθ κέξνπο ηεο 

επηηξνπήο Παηδείαο ηεο Βνπιήο γηα απηή ηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ ζπληειείηαη ζε 

όια ηα ηδησηηθά θαη δεκόζηα ζρνιεία ηεο Κύπξνπ». Ο θ. Γεκνζζέλνπο επηζήκαλε 

πσο «νη πιείζηνη από εκάο, ε κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ δηθώλ ζαο γνληώλ θαη όισλ 

εκάο, έρνπκε πάξεη από ηελ Διιάδα ό,ηη θαιύηεξν, ό,ηη πην ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθό: 

ηε κόξθσζή καο». Καη ζπλέρηζε: «Έρνπκε ηύρεη ππνηξνθηώλ, έρνπκε ηύρεη δσξεάλ 

εθπαίδεπζεο θαη δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη ην ιηγόηεξν πνπ ζα κπνξνύζακε λα 

πξνζθέξνπκε ζε απηέο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο, ρσξίο πνιιά ιόγηα θαη 
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ηπκπαλνθξνπζίεο, είλαη απηόο ν ζπκβνιηθόο έξαλνο πνπ γίλεηαη ζηα ζρνιεία». Ο 

ππνπξγόο εμέθξαζε ηε βεβαηόηεηα όηη ν θαζέλαο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ θαη ζην 

κέηξν πνπ θάζε νηθνγέλεηα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη, ζα βνεζήζεη, δηαβεβαηώλνληαο όηη 

ηα ρξήκαηα ζα πάλε ζε έλαλ πνιύ θαιό θαη ηεξό ζθνπό. Καη θαηέιεμε ιέγνληαο έλα 

κεγάιν επραξηζηώ εθ κέξνπο νιόθιεξεο ηεο Πνιηηείαο, πξνο ηνπο καζεηέο.  

«Καηαζέηνπκε ηελ ςπρή καο γηα ηελ Διιάδα», δήισζε από ηελ πιεπξά ηνπ ν 

πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο Παηδείαο, Νίθνο Σνξλαξίηεο, ν νπνίνο είρε θαη ηελ 

πξσηνβνπιία δηεμαγσγήο ηνπ εξάλνπ. «Η Διιάδα εδώ θαη δεθαεηίεο κόξθσζε 

δσξεάλ γελεέο γελεώλ Κππξίσλ, κόξθσζε δσξεάλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 

γνλείο ζαο, έζηεηιε εθαηνκκύξηα βηβιία δσξεάλ ζηελ Κύπξν καο», είπε ν θ. 

Σνξλαξίηεο θαη ζπλέρηζε: «Δάλ ζήκεξα νη πνιίηεο όινπ ηνπ θόζκνπ θσλάδνπλ 

“είκαζηε όινη Έιιελεο”, λνκίδσ πσο εκείο πνπ είκαζηε όλησο Έιιελεο, ρσξίο θαλέλα 

αίζζεκα εζληθηζκνύ ή ζνβηληζκνύ πξέπεη λα αηζζαλόκαζηε ππεξήθαλνη».  

Ο ίδηνο επραξίζηεζε ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηηο νξγαλώζεηο πνπ κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπο αγθάιηαζαλ ηελ όιε πξνζπάζεηα, όπσο επίζεο επραξίζηεζε «ηνπο 

γνλείο, ηνπο παππνύδεο θαη ηηο γηαγηάδεο πνπ θαηαζέηνπλ ηνλ δηθό ηνπο νβνιό, ην 

δηθό ηνπο πζηέξεκα θαη ηε δηθηά ηνπο αγάπε γηα ηε κεγάιε καο αγάπε, ηελ Διιάδα».  

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν δηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ, Αλδξέαο Γεσξγίνπ, επηζήκαλε πσο 

«ε θπζηθή καο παηξίδα,ε Διιάδα, πνπ αλέθαζελ καο βνεζνύζε, είλαη ζε πεξίνδν 

κεγάιεο δπζπξαγίαο θαη όινη νη Κύπξηνη, αλζξσπίλσο βεβαίσο αιιά θαη σο αδειθνί, 

αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα βνεζήζνπκε».  

Πρωηοβοσλία και από πολιηικούς μητανικούς  
ηελ πξνζπάζεηα παξνρήο βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα πξνζηίζεηαη θαη ν ύιινγνο 

Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Κύπξνπ, ν νπνίνο απεπζύλεη έθθιεζε ζηα κέιε ηνπ λα 

αληαπνθξηζνύλ ζε απηό ην θάιεζκα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Η νηθνλνκηθή 

θξίζε ε νπνία έρεη ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα, ηαιαηπσξεί όιν θαη 

πεξηζζόηεξνπο απινύο θαη αζώνπο αλζξώπνπο. Σν πνζνζηό αλεξγίαο εθηνμεύεηαη 

ζηα ύςε, ν αξηζκόο ησλ αζηέγσλ απμάλεηαη, καζεηέο ιηπνζπκνύλ από αζηηία θαη 

γνλείο εγθαηαιείπνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα νξθαλνηξνθεία». πκπιεξώλεη, ινηπόλ, όηη 

«έρνληαο γλώζε ηεο δύζθνιεο απηήο θαηάζηαζεο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

πξνζθέξνπκε άκεζε βνήζεηα ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηνπο δηάθνξνπο εξάλνπο πνπ 

δηνξγαλώλνληαη ζηελ Κύπξν είηε κε νηθνλνκηθή βνήζεηα είηε κε ηξόθηκα είηε κε 

ξνύρα θαη παηρλίδηα».  

Δίδε πξώηεο αλάγθεο πεηάλε γηα Αζήλα κε Κ.Α.  

 

Με αγάπε θαη γελλαηνδσξία αληαπνθξίζεθε, ρζεο, θαη ην πξνζσπηθό ησλ Κ.Α. ζηελ 

πξσηνβνπιία ηεο εηαηξείαο γηα ζπιινγή βνήζεηαο πξνο ηνπο Έιιελεο. «Η θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζε απηό ην θάιεζκα ήηαλ έλα νθεηιόκελν ρξένο πξνο ηνλ 

ειιεληθό ιαό πνπ βηώλεη ηηο ζθιεξέο επηπηώζεηο ηεο πξσηνθαλνύο θξίζεο πνπ 

πιήηηεη ηε ρώξα», επηζεκαίλεη ε εηαηξεία. Όπσο αλαθέξεη, όια ηα παθέηα πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ θαη πεξηείραλ θπξίσο ηξόθηκα, ξνπρηζκό θαη άιια είδε πξώηεο 

αλάγθεο, αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ζηελ Αζήλα ηα επόκελα 24σξα κε πηήζεηο ησλ 

Κ.Α.  

δεισλνπκε νινη «παξσλ»  

 

«Είναι πολύ ζημανηικό για ηη μαθηηιώζα νεολαία, να μην ξεσνά ηη μηηέπα παηπίδα 

Ελλάδα ηώπα πος πεπνάει ιδιαίηεπα κπίζιμερ ζηιγμέρ», αναθέπει η Παγκύππια 

Σςνηονιζηική Επιηποπή Μαθηηών (ΠΣΕΜ). Σε ζσεηική ανακοίνωζη ζηηπίζει ηην 

ππόηαζη ηος κ. Τοπναπίηη για ηη διεξαγωγή επάνος και επιζημαίνει πωρ «ζε καμία 

πεπίπηωζη δεν ππέπει να ξεσνάμε ηο γεγονόρ όηι η μόπθωζη ηων Κςππίων και η 
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παιδεία μαρ, είναι μια δωπεάν πποζθοπά ηηρ Ελλάδαρ εδώ και δεκαεηίερ».  

Η ΠΣΕΜ καλεί όλοςρ ηοςρ μαθηηέρ αλλά και ηοςρ καθηγηηέρ να πποζθέποςν έζηω και 

ηο παπαμικπό από ηο ςζηέπημά ηοςρ ωρ ελάσιζηη ένδειξη εςγνωμοζύνηρ αλλά και 

αδεπθοζύνηρ ππορ ηον ελληνικό λαό. «Η σώπα πος έδωζε ηα θώηα ζε όλο ηον κόζμο, η 

μηηέπα παηπίδα μαρ, μαρ έσει ανάγκη, και οι μαθηηέρ δηλώνοςν “παπών”», καηαλήγει 

η οπγάνωζη.  

Ξεπέξαζαλ ηηο €300.000  

 

 
ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣζηνλ «Φ» αξγά ρζεο ην απόγεπκα, ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο 

Παηδείαο αλέθεξε όηη πξνηνύ θαλ νινθιεξσζεί ε θαηακέηξεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο, ην πνζό είρε ήδε μεπεξάζεη ηηο €300.000. Σν 

αθξηβέο πνζό, όπσο είπε, αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ζύληνκα.  

Ο θ. Σνξλαξίηεο αλέθεξε αθόκα, όηη απνθαζίζηεθε όπσο ην ηειηθό πξντόλ ηνπ 

εξάλνπ παξαδνζεί ζηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε από ηελ επηηξνπή Παηδείαο. Γηα ηνλ 

ζθνπό απηό, εμήγεζε, νη βνπιεπηέο-κέιε ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηελ 

Αζήλα, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, καδί κε ηνλ αξκόδην ππνπξγό.  
Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

Σεηάξηε, 22 Φεβξνπαξίνπ 2012  
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