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Ο Υπουργός Παιδείας τέλεσε τα εγκαίνια του γηπέδου στο Γυμνάσιο και Λύκειο
Παλλουριώτισσας

Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, η τελετή εγκαινίων του γηπέδου στο Γυμνάσιο
και Λύκειο Παλλουριώτισσας. Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Πρόδρομος Προδρόμου στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Είναι μέρα χαράς και μια
πραγματικά γιορτή για τα σχολεία της Παλλουριώτισσας, Γυμνάσιο και Λύκειο, αλλά γενικότερα
και για την περιοχή. Χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σας αυτή τη στιγμή, βλέποντας ήδη μαθητές
και μαθήτριες να αθλούνται στο χώρο του νέου σταδίου του σχολείου. Για όσους έζησαν στο
παρελθόν και για δεκαετίες αυτούς τους χώρους, βλέποντας σήμερα αυτό το γήπεδο-στολίδι,
γινόμαστε μάρτυρες μιας πραγματικής μεταμόρφωσης. Από χώρος εγκατάλειψης, με ακάλυπτες
και παραμελημένες χωμάτινες επιφάνειες, σήμερα έχει γίνει ένας όμορφος σύγχρονος χώρος
άθλησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ως μήνυμα που στέλνει το ίδιο το σχολείο στην
περιβάλλουσα ακριτική κοινότητα. Δίπλα ακριβώς στη διαχωριστική γραμμή της κατοχής, εμείς
απαντάμε στη στρατιωτική βία και τη λεηλασία που είναι η λογική της κατοχής, με δημιουργικά
έργα αθλητισμού, πολιτισμού, εκπαίδευσης κι αυτό το σχολείο θα σταθεί δίπλα στην κοινότητα και
θα ζωογονεί ως πνεύμονας την περιοχή αυτή. Πιστεύω ότι μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές και τις μαθήτριές μας, το έργο αυτό εκτιμούν και οι περίοικοι και ολόκληρη η περιοχή της
Παλλουριώτισσας».
Ο κ. Προδρόμου σημείωσε ακόμη ότι: «Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που περίπου ένα χρόνο από
τότε που ήμασταν εδώ μαζί, σε αυτό το χώρο, για το θεμέλιο λίθο του έργου, χωρίς καθυστερήσεις
ή παρατάσεις προθεσμιών, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σχολικού σταδίου που παραδίδεται
σήμερα. Θέλω γι’ αυτό το λόγο να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τόσο τον Πρόεδρο της Εφορείας
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Νίκο Μεγάλεμο και τα Μέλη, όπως και τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Με την ευκαιρία επισημαίνω και τη γενικότερη αγαστή
συνεργασία που έχουμε με τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας για την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση
των σχολείων της πρωτεύουσας. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η συνεργασία με τις σχολικές
εφορείες για την Κυβέρνησή μας που φροντίζει με ανάλογο τρόπο τις σχολικές υποδομές και μια
σειρά από έργα είτε ολοκληρώθηκαν σε σχολεία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Κύπρο. Διότι
επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη διαμόρφωση
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, οφείλουμε να διαθέτουμε το απαιτούμενο περιβάλλον και τις
σύγχρονες εγκαταστάσεις».

Ο Υπουργός απευθυνόμενος στις διευθύνσεις των δυο σχολείων, στις και στους εκπαιδευτικούς
και στους μαθητές/-τριες, είπε ότι το έργο αυτό είναι πια δικό τους και θα πρέπει να το
αξιοποιήσουν προκειμένου μαζί με τη μόρφωση και την καλλιέργεια πνευματικών δεξιοτήτων, να
αναπτύξουν και την σωματική ευεξία και να επιδίδονται σε άσκηση προκειμένου να εξασφαλίζουν
μια ισορροπημένη προσωπική ανάπτυξη. Επανέλαβε την έκκληση της Διευθύντριας του
Γυμνασίου Παλλουριώτισσας προς τα παιδιά για να αγαπούν το σχολείο τους και αυτό το στάδιο,
επισημαίνοντας ότι: «Επιθυμούμε και προσδοκούμε να το δείτε και να το ζήσετε σαν ένα δεύτερο
σπίτι σας, στο οποίο όμως θα δώσετε ζωντάνια και αξία με τις δικές σας δραστηριότητες. Γιατί σε
από τέτοιους χώρους θέλουμε και να δούμε να ξεφυτρώνουν τα αυριανά μεγάλα ταλέντα και οι
πρωταθλητές του κυπριακού αθλητισμού που θα διακριθούν, αλλά και να δούμε μαζί με τους και
τις εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής να ασκούνται, να φροντίζουν την υγεία τους και την
αρμονική σωματική ανάπτυξη τους και να διαμορφώνουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα όλες και
όλοι οι έφηβοι και νέοι/νέες μας».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι κατάλληλες υποδομές και οι εγκαταστάσεις ενός σχολικού
σταδίου επιτρέπουν στο σχολείο να αναπτύξει και όλα τα ιδεώδη και τις αρετές που σχετίζονται
με τον αθλητισμό και τον αθλητισμό.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι: «το ιδεώδες της παιδείας, από τα χρόνια της κλασικής ελληνικής
αρχαιότητας της οποίας είμαστε προνομιούχοι κληρονόμοι, αλλά και σε πανανθρώπινο επίπεδο
στη συνέχεια συνδυάζει τόσο τα γράμματα, τη γλώσσα μας, τα μαθηματικά και τις επιστήμες, όσο
και τον αθλητισμό και τις τέχνες, τη μουσική ιδιαίτερα – έτσι και στους στόχους του εκπαιδευτικού
συστήματός μας αδιαχώριστα επιδιώκουμε τη μάθηση και τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.
Αυτό το ιδεώδες θέλουμε να δούμε να επιδιώκεται και να αναπτύσσεται στα δυο σχολεία, Γυμνάσιο
και Λύκειο Παλλουριώτισσας».
Υπογράμμισε ακόμα ότι το γήπεδο αυτό προσφέρεται για χρήση και από την κοινότητα και τα
σωματεία της περιοχής, μέσα από μια λειτουργία σχολείων ανοιχτών στην κοινότητα. Σε αυτή την
κατεύθυνση το έργο συμβάλλει στην αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής. Καταλήγοντας
τόνισε ότι: «Σας παραδίδουμε σήμερα αυτό το όμορφο έργο που όχι μόνο θα κοσμεί το σχολικό
χώρο, αλλά θα λειτουργήσει και ως πυρήνας δραστηριότητας, ζωής και ανάπτυξης. Χαρείτε το και
αξιοποιείστε το, όπως σας αξίζει και του αξίζει. Ας είναι καλορίζικο το γήπεδο και το στάδιο των
σχολείων της Παλλουριώτισσας!».

