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Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ

Παγκύπριος έρανος σε όλα 
τα δημόσια και ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια της Κύ-

πρου για ενίσχυση των άπορων 
μαθητών της Ελλάδας πραγμα-
τοποιήθηκε την Τρίτη. Όπως 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση, 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας μετά από πρόταση 
του προέδρου της Νίκου Τορ-
ναρίτη, ομόφωνα αποφάσισε 
και διαβίβασε στον υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού το 
αίτημα για πραγματοποίηση 
παγκύπριου εράνου την Τρίτη, 
21 Φεβρουαρίου 2012, σε όλα 
τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια της Κύπρου για ενί-
σχυση των άπορων μαθητών 
της Ελλάδας. 

Το αίτημα, το οποίο έγινε 
αποδεκτό από τον υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού, απο-
τελεί «μια ελάχιστη ένδειξη 
προσφοράς προς τη δοκιμαζό-
μενη Ελλάδα, η οποία ήταν πά-
ντοτε στο πλευρό της Κύπρου, 
σε όλες τις δύσκολες στιγμές 
που διήλθε ο τόπος μας». Γι΄ 
αυτό, συμπληρώνει η ανα-
κοίνωση, «η Επιτροπή καλεί 
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυ-
μνάσια, λύκεια, κολλέγια και 
πανεπιστήμια) δημόσια και 
ιδιωτικά, να συνεισφέρουν 
και αυτά μέσω του παγκύπρι-
ου εράνου στην ενίσχυση των 
άπορων μαθητών της Ελλά-
δας». Σε ανακοίνωσή του το 
Υπουργείο Παιδείας τονίζει 
πως «είμαστε βέβαιοι ότι οι 
μαθητές, εκπαιδευτικοί και γο-
νείς θα ανταποκριθούν και σε 
αυτό το κάλεσμα στήριξης του 
δοκιμαζόμενου λαού και ιδιαί-
τερα των παιδιών της Ελλάδας, 
όπως απέδειξαν πρόσφατα σε 
αντίστοιχη πρωτοβουλία, με 
τη συλλογή πακέτων αγάπης, 
η οποία στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία».

ΑνΑκοίνωση τησ ΠσΕΜ
Την πρόταση του προέδρου 

της Επιτροπής Παιδείας της 
Βουλής, Νίκου Τορναρίτη, για 
τη συλλογή χρημάτων για τους 
άπορους μαθητές της Ελλάδας 
χαιρέτισε με ανακοίνωσή της η 
Παγκύπρια Συντονιστική Επι-
τροπή Μαθητών. «Είναι πολύ 
σημαντικό για τη μαθητιώσα 
νεολαία  να μην ξεχνά την 
μητέρα πατρίδα Ελλάδα τώρα 
που περνάει ιδιαίτερα κρίσιμες 
στιγμές. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να ξεχνάμε και το 
γεγονός ότι η μόρφωση των 
Κυπρίων και η παιδεία μας, εί-
ναι μια δωρεάν προσφορά της 
Ελλάδας εδώ και δεκαετίες», 
αναφέρει η ανακοίνωση. 

Η ΠΣΕΜ κάλεσε παράλληλα 
όλους τους μαθητές αλλά και 
τους καθηγητές που μέσω των 
οργανώσεων τους αποφάσισαν 
να στηρίξουν αυτό τον έρανο, 
να προσφέρουν έστω και το πα-
ραμικρό από το υστέρημα τους 
ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμο-
σύνης αλλά και αδερφοσύνης 
προς τον ελληνικό λαό που στα 
δύσκολα ήταν πάντοτε δίπλα 
στον Κυπριακό Ελληνισμό. 

«Η χώρα που έδωσε τα φώτα 
σε όλο τον κόσμο, η μητέρα 
πατρίδα μας, μας έχει ανάγκη, 
και οι μαθητές θα δηλώσουν 
παρών», κατέληξεει η ανακοί-
νωση.

την Πρωίνη σίτίση 
Ενοσ σχολΕίου 
ΑνΑλΑΜβΑνΕί το κυΠΕ

Παράλληλα, το ΚΥΠΕ, δεί-
χνοντας έμπρακτα τη συμπα-
ράστασή του στις δύσκολες 
στιγμές που περνάει η Ελλάδα, 
αποφάσισε να συγκεντρώσει 
χρήματα και να καλύψει τις 
ανάγκες της πρωινής σίτισης 
ενός σχολείου, όπου στο σύνο-
λό τους οι μαθητές δεν έχουν 
τη δυνατότητα να αγοράσουν 

ούτε ένα κουλούρι. Ύστερα από 
έρευνα που έκανε το ΚΥΠΕ, με 
τη συνδρομή του Αθηναϊκού-
Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων, επέλεξε να βοηθή-
σει το Διαπολιτισμικό Δημοτι-
κό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Το 
σχολείο βρίσκεται στην Ξη-
ροκρήνη και φιλοξενεί σήμε-
ρα 45 μαθητές από χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, την 
Αλβανία και τη Ρουμανία.

ΕρΑνοσ κΑί ΑΠο το 
ΠροσωΠίκο των κυΠρί-
Ακων ΑΕρογρΑΜΜων

Με αγάπη και γενναιοδωρία 
ανταποκρίθηκε το προσωπικό 
των Κυπριακών Αερογραμμών 
στην πρωτοβουλία της Εταιρεί-
ας για συλλογή βοήθειας προς 
τους Ελλαδίτες συνανθρώπους 
μας οι οποίοι δοκιμάζονται 
σκληρά. 

Τόσο οι εργαζόμενοι της 
εταιρείας στη Λευκωσία, όσο 
και στη Λάρνακα προσήλθαν 
στους χώρους συλλογής της 
ανθρωπιστικής βοήθειας που 
είχαν καθοριστεί και πρόσφε-
ραν τα πακέτα τους. Η καθολι-
κή συμμετοχή των υπαλλήλων 
σε αυτό το κάλεσμα ήταν ένα 
οφειλόμενο χρέος προς τον 
ελληνικό λαό, που βιώνει τις 
σκληρές επιπτώσεις της πρω-
τοφανούς κρίσης που πλήττει 
τη χώρα. 

Όλα τα πακέτα που συγκε-
ντρώθηκαν και περιείχαν κυρί-
ως τρόφιμα, ρουχισμό και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης αναμένε-
ται να φθάσουν στην Αθήνα 
τα επόμενα εικοσιτετράωρα με 
πτήσεις των Κυπριακών Αε-
ρογραμμών. Στη συνέχεια θα 
υπάρξει φροντίδα, ώστε μέσω 
καναλιών που έχουν δημιουρ-
γηθεί σε μητροπόλεις, δήμους 
και ενορίες να κατανεμηθούν 
στους συνανθρώπους μας που 
τα έχουν ανάγκη.
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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.
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¢íïéîå ðüñôá ôó' åêêëçóéÜò, ðüñôá ôïõ ðáñáäåßóïõ, 
íá êáôåâïýíå ïé Üããåëïé ôï ãÜìï íá åõëïãÞóïõí.

    ÕðÜñ÷ïõí óôç æùÞ ôùí áíèñþðùí ïñéóìÝíïé óôáèìïß ðïõ óçìáäåýïõí ôçí 
ðïñåßá ôïõò ó' áõôÞ ôç ãç. ¸íáò áð' áõôïýò åßíáé ï ãÜìïò, ç ìÝñá åêåßíç, ðïõ 
äýï íÝïé Üíèñùðïé åíþíïõí ôéò ôý÷åò ôïõò êé áðïöáóßæïõí íá æÞóïõí ìáæß, í' 
áãùíéóôïýí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí. Ôçí ìÝñá áõôÞ ãéïñôÜæïõí ôá íéÜôá, ãéïñôÜæåé 
ç áãÜðç, ãéïñôÜæåé ç æùÞ. Åßíáé ìßá ìÝñá óðïõäáßá. Ãé' áõôü êáé ç ëáúêÞ øõ÷Þ äåí 
ôçí áöÞíåé íá ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôç. Ôçí Ý÷åé óõíäÝóåé ìå ðïëëÝò åêäçëþóåéò 
êáé óõíÞèåéåò, ìå ÷áñÝò êáé ðáíçãýñéá ðïõ ôçí êÜíïõí ÷áñïýìåíç êáé 
ðåñßëáìðñç. 
    ¼ðïõ êé áí ôåëïýìå ôïí ãÜìï óÞìåñá, ðñÝðåé íá åîáêïëïõèïýìå íá ôçñïýìå 
ôá Þèç êáé ôá Ýèéìá, ðïõ ìáò Ýñ÷ïíôáé áðü ôï ìáêñéíü ðáñåëèüí êáé ìáò 
óõíäÝïõí Üìåóá ìå ôçí ðïëéôéóôéêÞ ìáò êëçñïíïìéÜ, ãéáôß åðéâåâáéþíïõí ôçí 
åèíéêÞ ìáò ôáõôüôçôá êáé ðñïóôáôåýïõí ôï ìåãáëåßï ôçò EëëçíéêÞò ìáò øõ÷Þò.

    Ôá ìïõóéêÜ ó÷Þìáôá ôïõ Ïìßëïõ ÊñçôéêÞò ÐáñÜäïóçò Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá 
íá óõíïäÝøïõí ìïõóéêÜ ôï ðáéäß óáò, óôçí ðéï ÷áñïýìåíç óôéãìÞ ôçò æùÞò ôïõ, 
ìå ôá ôñáãïýäéá êáé ôéò ìáíôéíÜäåò ôïõ ãÜìïõ, óôï óôüëéóìá ôïõ ðáóôïý ìå ôá 
ëåãüìåíá ðáóôéêÜ ôçò íýöçò, óôï óôüëéóìÜ ôïõ ãáìðñïý êáé ôçò íýöçò ôçí 
çìÝñá ôïõ ãÜìïõ, óôçí áêïëïõèßá ôçò ðáôïýëéáò (ãáìÞëéáò ðïìðÞò) ðñïò ôïí 
Iåñü Náü ãéá ôçí óôÝøç, óôï ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò ìå ôïí ëåãüìåíï «÷ïñü ôçò 
íýöçò», óôçí áßèïõóá äåîéþóåùí êáé óôïí áíôßãáìï.  
    Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïí Ìé÷Üëç 
Ðëáôýññá÷ï óôá ôçëÝöùíá : 0410 517 973, 9597 6755

Íýöç ìïõ ôï âáóéëéêü ðïõ öÝñáí óôçí áõëÞ óïõ, 
íá ôï ðïôßæåéò æÜ÷áñç óå üëç ôç æùÞ óïõ.

Παγκύπριος έρανος για ενίσχυση 
των άπορων μαθητών της Ελλάδας

Ο έρανος πραγματοποιήθηκε 
σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια της Κύπρου.


