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Τους άριστους μαθητές του τίμησε ο Άγιος Αθανάσιος 

 

Τους τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων, τίμησε σε εκδήλωση ο Δήμος Αγίου 

Αθανασίου το Σαββάτο 31 Ιανουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός», στην οποία 

βραβεύθηκαν οι αριστεύσαντες τελειόφοιτοι μαθητές του Δήμου που φοιτούν στα Γυμνάσια και 

Λύκεια της περιοχής, καθώς και ευρύτερα της Λεμεσού, για το σχολικό έτος 2013-2014. Επίσης 

βραβεύτηκαν οι μαθητές που διακρίθηκαν σε τοπικό, παγκύπριο και πανελλήνιο επίπεδο σε ζητήματα 

που αφορούν στην εκπαίδευση. 

 

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε στη σημασία που ο 

Δήμος αποδίδει στην πραγματοποίηση αυτής ειδικά της εκδήλωσης. Η απόδοση επαίνου και 

βράβευσης εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τα δικά της παιδιά αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική μέθοδο στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της ποιότητας. 

 

Η εκδήλωση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει σε άλλο χρονικό πλαίσιο, από αυτό της γιορτής των 

γραμμάτων. Χθες πολιτεία και εκκλησία γιόρτασαν τη μνήμη των τριών Ιεραρχών. Η γιορτή των 

οποίων λέγεται και γιορτή των γραμμάτων, αφού και οι τρεις Ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης 

Χρυσόστομος και Γρηγόριος Θεολόγος, ήταν μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες της εκκλησίας. Ήταν 

μεγάλοι δάσκαλοι που μας άφησαν πολλές πολύτιμες παρακαταθήκες τις οποίες οφείλει το κράτος και 

κυρίως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να έχει ως φάρο για τις καινοτομίες που οφείλουν να 

γίνουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτό που τόνισαν και οι τρεις τους ήταν η μεγάλη σημασία που 

έχει να διαβάζει κανείς και να είναι μορφωμένος, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος 

και να είναι σωστός χαρακτήρας. Σωστός χαρακτήρας γιατί θα γαλουχηθεί με τις πανανθρώπινες αξίες 

της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, που και οι τρεις 

τους υπηρέτησαν με ζήλο και με κίνδυνο της ζωής τους, αν σκεφτεί κανείς τον σκοταδισμό και τον 

φανατισμό που επικρατούσαν την εποχή που αυτοί έδρασαν. Υπήρξαν πάνω από όλα ανθρωπιστές. 

 

Το όραμα, λοιπόν, για μια παιδεία ανθρωποκεντρική, είναι επιτακτικό όσο ποτέ άλλοτε, αφού 

πρόκειται για ένα όραμα πραγματικά πολύ κοντά στην πρόταση των τιμώμενων σήμερα αγίων της 

εκκλησίας. Το σχολείο οφείλει και πρέπει να είναι ανοικτό στις ιδέες και στην κοινωνία, στη γνώση 

και το μέλλον και στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κριτικής σκέψης των 

μαθητών και μαθητριών. Πρέπει να πάψει να είναι γνωσιοκεντρικό, γιατί το μόνο που πετυγχαίνει 

είναι να διαμορφώνει ανθρώπους μονοδιάστατους. Το σχολείο οφείλει και πρέπει να προσφέρει 

ευρύτερη καλλιέργεια, να καλλιεργεί αξίες και να εξευγενίζει την ψυχή. Να αναπτύσσει τις νοητικές 

λειτουργίες του νέου, όπως είναι η κρίση, η σκέψη, η αντίληψη, ώστε να δημιουργεί ανθρώπους 

σκεπτόμενους. 

 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 

Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος συνεχάρη και από μέρους της πολιτείας τους αριστεύσαντες μαθητές, 

τόσο για το ζήλο που επιδεικνύουν στα μαθήματα τους αλλά και για το γεγονός ότι αποδεικνύουν με το 

παράδειγμα τους ότι μέσα από τη συνεχή μελέτη και την προσπάθεια μόνο καλά αποτελέσματα 

μπορούν να επέλθουν. Συνεχάρη επίσης το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί η πρωτοβουλία 

αυτή αποδεικνύει ότι o δήμος μας μεριμνά, αφενός, να βραβεύονται όσοι διακρίνονται με 

αδιαμφισβήτητα μετρήσιμα κριτήρια και, αφετέρου, να βραβεύεται ο άριστος μαθητής, όχι τόσο σαν 

επιβράβευση ιδιοτελούς ωφέλειας αλλά ως δημιουργία ιδανικού προτύπου, ως μίμηση τρόπου ζωής 

και υπόδειγμα για την υπόλοιπη κοινωνία. Όπως ακριβώς διδαχθήκαμε από τον Πλάτωνα: «Οι άριστοι 

κοσμούν την πολιτεία που τους αναγνωρίζει». 

 

Αναφέρθηκε στο θέμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης διαβεβαιώνοντας για την προσήλωση της 

Κυβέρνησης στο διάλογο, έτσι ώστε οι αλλαγές που θα συντελεστούν να δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις της δημιουργίας ενός παραγωγικού δυναμικού για τη χώρα μας. 
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Οι νέες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης είναι εδώ και χρήζουν διάλογο και λύσεις. Πολιτεία 

και αρμόδιοι φορείς οφείλουν να υπερπηδήσουν τα σοβαρά εμπόδια που συναντά η παιδεία μας στην 

ορθή εκτέλεση του έργου της. Οι ριζικές και ταχείες αλλαγές του αιώνα μας, αποτελούν όντως 

πρόκληση για τη διαμόρφωση ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος. Η ραγδαία ανάπτυξη του 

πολιτισμού επηρεάζει την εκπαίδευση καθώς αυτή αναλαμβάνει τη δημιουργία του παραγωγικού 

δυναμικού μιας χώρας. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες καταστάσεις και 

να φέρει εις πέρας την αποστολή του.  

 

Με τις σκέψεις αυτές συγχάρηκε τους αριστεύσαντες και διακριθέντες του δήμου μας, καθώς και τους 

εκπαιδευτικούς τους και ευχήθηκε μαζί μαθητές και εκπαιδευτικοί να συμβάλουν στην πρόοδο της 

πατρίδας σε όλους τους τομείς με στόχο την επικράτηση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. 

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, ο Αστυνομικός 

Διευθυντής Λεμεσού, ο Υποδιοικητής της 3
ης

 Ταξιαρχίας Λεμεσού, εκπαιδευτικοί και άλλοι 

παράγοντες της Τοπικής Κοινωνίας. 

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την χορωδία του Δήμου Αγίου Αθανασίου και τα τμήματα 

μοντέρνου χορού του Ανοικτού Σχολείου. 

Στους μαθητές δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και υλικό σε ηλεκτρονική μορφή με την ιστορία του 

Δήμου Αγίου Αθανασίου. 
 

 

 

Από Δήμο Αγίου Αθανασίου, 

2/2/2015. 


