
   
Σπυρίδωνος Νόμπελη 3, 2402 Έγκωμη, Τηλ: 
22355997, Fax:22356103, 
http://dim-makedonitissa3-lef.schools.ac.cy/ 

 
Σχολική Χρονιά 2020-21 

 

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 

Επικοινωνία (18):  

Επέτειος 200 χρόνων από το 1821  

Το σχολείο μας, συμμετέχει στον εορτασμό της επετείου των 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στο 
πλαίσιο αυτό έχουν διοργανωθεί ποικίλες δράσεις.  

Σκοπός των δράσεων είναι η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των παιδιών και η καλλιέργεια της ιστορικής 
συνείδησης. Πέρα από την οφειλόμενη τιμή, μέσα από τις δράσεις 
προσδοκούμε να αναδειχθεί και η συμβολή της Κύπρου στον 
πανελλήνιο ξεσηκωμό και τη μεγάλη ανάπτυξη που επιτεύχθηκε 
στην πατρίδα μας τα 200 αυτά χρόνια.  

Στο πλαίσιο των δράσεων τα παιδιά έχουν ευκαιρίες 
μάθησης και ευαισθητοποίησης ενώ ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν σε εικαστικές δημιουργίες και να γνωρίσουν μουσικές 
συνθέσεις εμπνευσμένες από την Ελληνική Επανάσταση. Στην 
αίθουσα πολλαπλής χρήσης, στήθηκε έκθεση με έργα των παιδιών 
και στον προθάλαμο δημιουργήθηκε έκθεση με επετειακά 
αντικείμενα και εικόνες. 

Περαιτέρω, στο σχολείο έχουν δημιουργηθεί μεγάλα πανό 
με επετειακό χαρακτήρα, με έμφαση στην πλατιά συμμετοχή των 
απλών ανθρώπων στους αγώνες και ιδιαίτερα των ανθρώπων των 
γραμμάτων. Τα πανό, φιλοτεχνήθηκαν αφιλοκερδώς από τον κ. 

Δημήτρη Κουμίδη, γονέα μαθητή, και έχουν αναρτηθεί σε περίοπτα σημεία στον σχολικό χώρο. Προς τον κ. 
Δημήτρη Κουμίδη εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες. 

Τέλος, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθούν εορτασμοί σε όλα τα τμήματα, και οι 
τελειόφοιτοι θα συμμετάσχουν σε κοινό εορτασμό, τηρώντας τις πρόνοιες του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου. 
Κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών εορτασμών θα παρουσιαστεί και το αντίγραφο της σημαίας των 
Κυπρίων αγωνιστών του 1821. 

Ο Εορτασμός των Εθνικών Επετείων αποτελεί μια ευκαιρία για εθνική αυτογνωσία και 
συνειδητοποίηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης σε θέματα που αφορούν στους αγώνες για ελευθερία και 
προάσπιση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, ημέρα του ενδοσχολικού εορτασμού 
θα είναι ντυμένα με τη σχολική στολή και όχι φόρμες, αποδίδοντας τον αναγκαίο σεβασμό στην ημέρα. 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε κάθε οικογένεια. 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ 

Διευθυντής 
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