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Είναι στον κόσμο μια πανάρχαια Φυλή που πήρε απ΄ τον  Θεό τη δύναμη να 
ενσαρκώνει αρχαγγέλους. 

Αρχαγγέλους της τιμής και του ανθρώπου. Της αξιοπρέπειας και της λευτεριάς. 
Και κάθε φορά που η ανάγκη χτυπά την πύλη της ιστορίας για να χαράξει στο 

γρανίτη της αιωνιότητας το πεπρωμένο, οι ανθρωπόμορφοι αρχάγγελοι 
ξεδιπλώνουν απ΄ την καρδιά τους το φιλότιμο και το μεσουρανούν σημαία. 

Γρηγόρης Αυξεντίου, Γιάννη Σπανού 
 

 

Η μνήμη των ονομάτων, του ανθρώπινου πόνου και της εθελούσιας θυσίας, 

αποτελεί για μας τους Έλληνες της μαρτυρικής Κύπρου, πεδίο σύνδεσης με το 

ιστορικό παρελθόν και επαναβεβαίωση των φύτρων της ηρωικής μας προέλευσης. 

Την Κυριακή 12/05/2019, το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς τίμησε με 

την καλλιτεχνική εκδήλωση «Ή μνήμη εἴη άγήρως» τη Μέρα Μνήμης Ηρώων. 

Επίσης,  τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των εν ειρήνη τελειωθέντων αγωνιστών και 

του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 

κατατέθηκαν στεφάνια και ψάλθηκε ο Εθνικός Ύμνος 



Εκφράσαμε άλλη μια φορά απλά, ταπεινά 

και ανθρώπινα, τα αισθήματα παντοτινής 

εκτίμησης και ευγνωμοσύνης προς τους 

ανθρώπους που καθοδηγούμενοι από την 

φλόγα του άδουλου πατριωτισμού, διέθεσαν 

τη ζωή τους σε μία πανανθρώπινη υπόθεση: 

στην ελευθερία και την υπεράσπιση της 

πατρίδας.  

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο 

Έντιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. 

Κωνσταντίνος Πετρίδης και απηύθυναν 

χαιρετισμό ο κ. Γιάννης Σπανός, Πρόεδρος 

των Πολιτικών Κρατουμένων ΕΟΚΑ και η κ. 

Βούλα Μόρμορη, Διευθύντρια του  

Περιφερειακού Γυμνασίου  Κοκκινοτριμιθιάς. 

 

Στη εαρινή αυτή σύναξη μνήμης μνημονεύσαμε και τιμήσαμε, εκείνους που 

ορίστηκαν, αυτόβουλα και αυτοπροαίρετα, πίσω από τα αγκαθωτά σύρματα των 

στρατοπέδων, να ξοδέψουν εκεί τα καλύτερα της νιότης τους χρόνια, το 

αποτέλεσμα της αυτοπροαίρετης επιλογής τους και της δική τους αμετάκλητης 

απόφασης  να αναμετρηθούν  με τον θάνατο.   



Την εκδήλωση διάνθισε με τραγούδια η χορωδία και ορχήστρα του σχολείου μας 

και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από μαθητές και 

μαθήτριές μας  παραστατική παρέμβαση με έργα του Νίκου Καζαντζάκη και Γιάννη 

Σπανού που συμπληρώθηκε με χορό.  

 

 



 

Συντελεστές της εκδήλωσης ήταν οι: Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος, Αγγελική 

Λαουτάρη-Ιουλιανού, Φιλόλογος, Παναγιώτα Παπούλα, Φιλόλογος, Μαρία 

Πέτρου, Μουσικός, Χρίστος Κυπριανού, Πληροφορικής, Παναγιώτης Πακτινές,  

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Άννα Γιαγκουλλή, Φυσικής Αγωγής, Μιχάλης 

Ψηλογένης, Φυσικής Αγωγής, Μαρία Στρατουρά ΒΔ Τέχνης, Χρύσω Πρωτοπαπά 

ΒΔ Φυσικής,  μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας. 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αστυφύλακα κ. Σωτήρη Σόλωνος και στους χορηγούς 

μας, τους Φούρνους Ζορπάς, το C.D.A Collage το Κοινοτικό Συμβούλιο 

Κοκκινοτριμιθιάς και τη Σχολική Εφορία Κοκκινοτριμιθιάς. 

 

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος  

Τελετάρχης Εκδήλωσης 


