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Συμμετοχή στην εκδήλωση:
Οι μαθητές της Θεσσαλονίκης τιμούν
τους ήρωες του Κυπριακού Αγώνα 1955-1959
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, στις 7.30 μ.μ. Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Τίτλος της εκδήλωσης 2016:
«Ζωή σε σας ο θάνατος κι αθάνατοι θα μείνετε»

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 07:30΄μ.μ., στην αίθουσα τελετών του
Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση: «Οι μαθητές της
Θεσσαλονίκης τιμούν τους ήρωες του Κυπριακού Αγώνα 1955-1959», με τίτλο «Ζωή
σε σας ο θάνατος κι αθάνατοι θα μείνετε».
Στο Δελτίο Τύπου της οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης αναφέρονται τα εξής:
«Οι μαθητές της Θεσσαλονίκης συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησαν πριν
από 7 χρόνια, τιμούν και φέτος τη νεολαία της Κύπρου που έπεσε μαχόμενη για την
ελευθερία της πατρίδας κατά τη διάρκεια του Αγώνα 1955-1959, η έναρξη του
οποίου σημειώθηκε την 1η Απριλίου 1955. Με την πολύτιμη συμβολή Σχολικών
Συμβούλων, Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών, οι μαθητές και
μαθήτριες της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας, προσεγγίζουν
βιωματικά τις αξίες που ενέπνευσαν τους ήρωες του Κυπριακού Απελευθερωτικού
Αγώνα 1955-59 για ελευθερία και διατυπώνουν τα δικά τους μηνύματα για ένα
καλύτερο αύριο για ολάκερο τον ελληνισμό. Στόχος τους, η ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση της νεολαίας μας, σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του
Μείζονος Ελληνισμού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Μακεδονίας-Θράκης. Διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων
Ελλάδας, την Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας, την Κυπριακή Εστία Βορείου
Ελλάδος και το Προξενείο της Κύπρου, στη Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση
στηρίζουν ακόμη ο Δήμος Καλαμαριάς, ο Δήμος Νεάπολης - Συκέων και το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου». Την Κυπριακή Δημοκρατία
εκπροσώπησε ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Κυριάκος Κενεβέζος.

Οι μαθητές/ριες των σχολείων που συμμετείχαν παρουσίασαν μια υψηλού επιπέδου
εκδήλωση και αξίζουν σε όλες και όλους συγχαρητήρια.
Το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχε με τους
παρακάτω μαθητές /ριες: Μαρία Μπαξεβάνου, Γεωργία Μαργαριτοπούλου, Παύλο
Αντωνιάδη, Αθανασία Κοντσέ, Ειρήνη Μαυρίδου, Σπύρο Τερζή, Ερμιόνη
Κωνσταντινίδου, Χρυσόστομο Λάντζο, Απόστολο Μπαξεβάνο, Σωτήρη Θεοδωράκη,
Αθανάσιο Καραπαναγιωτίδη, Γεωργία Μαραντίδου, Μαρία – Αθηνά Μανούρα,
Μακαρία Παπαποστόλου, Μαρία Σαββάκη, Χρύσα Σαμουηλίδου, Νικόλαο Στεργίου,
Αικατερίνη Φωτιάδου, Ελένη Χρίστογλου, Χρύσα Φράντζαλη, Αδαμαντία Τσεκούρα,
Νικολέτα Μπαρμπαλιού, Ανθή Γκάργκαλη, Παναγιώτα Κουλιούμπα, Αλεξάνδρα
Μπλόσκα, Εκάβη Παπαδοπούλου, Ιωάννα Πούλιου, Αθηνά Στεργιαννίδου, Ελένη
Συμεωνίδου, Ευγενία Ξάκη, Μάρθα Σταυρίδου, Ειρήνη Φανίδου, Άννα – Μαρία
Χατζόγλου, Αγγελική Χιμετίδου, Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Χρήστο Κουτσουρά και
υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κυρία Ζωή Τσιλίκη.
Τα δύο τραγούδια που τραγούδησαν τα παιδιά της χορωδίας υπό τη διεύθυνση της
μουσικού κυρίας Ζωής Τσιλίκη έγραψαν μαθητές /ριες του σχολείου μας. Για το
τραγούδι «Κύπρος», τους στίχους έγραψε η μαθήτρια Μαρία Μπαξεβάνου και τη
μουσική ο μαθητής Παύλος Αντωνιάδης και για το τραγούδι «Στη σκλαβωμένη
Αφροδίτη» τους στίχους έγραψε η μαθήτρια Γεωργία Μαργαριτοπούλου και τη

μουσική η μαθήτρια Αθανασία Κοντσέ. Η μουσική απόδοση έγινε από μαθητές /ριες
του σχολείου μας και ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η χορωδία του σχολείου μας και η κυρία Τσιλίκη απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα
και συγχαρητήρια από τους παραβρισκόμενους στη εκδήλωση.
Η αφίσα της εκδήλωσης, που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης, δημιουργήθηκε από μια θαυμάσια ζωγραφιά της μαθήτριας του σχολείου
μας Ειρήνης Μαυρίδου με την ευθύνη της εκπαιδευτικού καλλιτεχνικών κυρίας
Όλγας Μητσέλη και η ηλεκτρονική επεξεργασία έγινε από τον μαθητή Τερζή Σπύρο
και τη μαθήτρια Σαρηγιαννίδου Αθηνά, με την επίβλεψη της εκπαιδευτικού
πληροφορικής κυρίας Στέλλας Κουκουρίκου. Το αισθητικό αποτέλεσμα της αφίσας
είναι εξαιρετικό και αξίζουν σε όλα τα παιδιά και τους εμπλεκομένους
εκπαιδευτικούς θερμά συγχαρητήρια. Την ευθύνη και επίβλεψη της συμμετοχής του
σχολείου είχε η διευθύντρια κυρία Ελένη Μούζουρα.

