28η Οκτωβρίου, Ημέρα του Έθνους και της Σημαίας

Ἦταν καιρός! Δὲ βάσταξε ἡ καρδιά σου περισσότερο
ν᾿ ἀκοῦς κάτω ἀπ᾿ τὴ στέγη σου τ᾿ ἀνθρώπινα μπουμπουνιτὰ τῆς Εὐρώπης!
Ἄναψες κάτω ἀπ᾿ τὸ σακκάκι σου τὸ πρῶτο κλεφτοφάναρο...
Καρδιὰ τῶν καρδιῶν! Σκέφτηκες τὸν ἥλιο, καὶ προχώρησες...
Νικηφόρος Βρεττάκος: « Ελεγείο στον τάφο ενός μικρού αγωνιστή»
Ο ενδοσχολικός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου και της Σημαίας στο Περιφερειακό Γυμνάσιο
Κοκκινοτριμιθιάς, υπενθύμισε σε όλους μας πως από τον αγώνα των Ελλήνων οφείλουμε να
παραδειγματιστούμε κι εμείς, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και να αντλήσουμε από
αυτούς δύναμη. Ας διατηρήσουμε την καρδιά και την ψυχή μας αλώβητη, κι ας μην πάψουμε ποτέ να
αγωνιζόμαστε και να προχωρούμε μπροστά αψηφώντας «τα ανθρώπινα μπουμπουνητά» που ολοένα και
πληθαίνουν γύρω μας.
Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς με την 7η πράξη του, της
Πέμπτης 29ης Σεπτεμβρίου 2016 ενέκρινε τον Λαβαροφόρο, τους Σημαιοφόρους και Παραστάτες του
Σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 17. Οι άριστοι των αρίστων του σχολείου μας, ξεχώρισαν με
την επίδοση και το ήθος τους.
«Το λάβαρο συμβολίζει την πίστη και την αφοσίωση προς το Σχολείο και το έργο που επιτελεί, την

προσήλωση στα ιδανικά της ελληνορθόδοξης παιδείας και τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας
και της δικαιοσύνης. Συμβολίζει επίσης τον σκλαβωμένο μας Πενταδάχτυλο που αδιαμαρτύρητα
δέχεται την κατοχή και καλεί για απελευθέρωση». Με αυτά τα λόγια η Διευθύντρια κ. Μόρμορη
παρέδωσε στον Στυλιανό Γιωργαλλή του τμήματος Γ3, το λάβαρο του Σχολείου μας.
«Η Ελληνική σημαία αποτελεί σύμβολο ελευθερίας, πίστης προς την πατρίδα και τον Θεό, τα ελληνικά

ιδεώδη και την Ελληνική μας καταγωγή, την ιστορία και τις παραδόσεις μας, καθώς και τους αγώνες
της φυλής μας για ελευθερία και εθνική αξιοπρέπεια». Η μαθήτρια του τμήματος Γ5, Μαρία Ρουσιά
παρέλαβε την Ελληνική σημαία.
«Η Κυπριακή σημαία συμβολίζει την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κρατική μας

υπόσταση και την αταλάντευτη πίστη μας να υπερασπίσουμε την ελευθερία μας και την εδαφική
ακεραιότητα της ιδιαίτερης μας πατρίδας». Την Κυπριακή σημαία παρέλαβε ο Στυλιανός Μαρκίδης του
τμήματος Γ4.
Παραστάτες ορίστηκαν οι μαθητές: Χαΐρτα Ευριδίκη Γ1, Κρασιά Μαρία Γ4, Αποστόλου Απόστολος Γ3,
Χρίστου Αντρέας Γ2, Μαλέκος Αντρέας Γ4, Αριστοδήμου Αγγελική Γ4, Χριστοδούλου Κυριάκος Γ2 και
Μιχαήλ Ιωάννης Γ3.
Η Διευθύντρια τόνισε στους πρωτεύσαντες μαθητές ότι το Σχολείο τους εμπιστεύεται τα ιερά
σύμβολα με την σιγουριά ότι ως άριστοι των αρίστων θα φανούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης και της
τιμής που τους γίνεται και προστατεύοντας το λάβαρο και τις σημαίες του έθνους και του κράτους.
Το άγημα καθώς και τμήματα μαθητών παρέλασαν την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου στην Κοκκινοτριμιθιά
και εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο του αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

