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Παρουσιάστηκε σήμερα το Λεύκωμα ΄΄Ο ήρωας Τάσος Μάρκου΄΄

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)
πραγματοποίησε σήμερα 11 Μαΐου 2022 συνέντευξη Τύπου διανθισμένη με μια λιτή,
σεμνή τελετή παρουσίασης του Λευκώματος, Ο ήρωας Τάσος Μάρκου, στην κεντρική
αίθουσα του ΥΠΠΑΝ. Το εν λόγω Λεύκωμα αποτελεί ένα μνημόσυνο για τον σύγχρονο
ήρωα, ο οποίος με την αγωνιστικότητα, την παλληκαριά και την αφοσίωσή του έχει
λαμπρύνει την Ιστορία μας. Ο Τάσος Μάρκου αποτελεί σύμβολο ανδρείας γι’ αυτό και
δίκαια έχει πάρει μία θέση στο Πάνθεο των αθανάτων.
Ο έντιμος Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου, καθώς επίσης και ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης τίμησαν με
την παρουσία τους τη σεμνή αυτή τελετή αφιερωμένη στον ήρωα Τάσο Μάρκου και
χαιρέτισαν στη Διάσκεψη Τύπου. Παρευρέθηκαν επίσης ο Αρχηγός της Εθνικής
Φρουράς, οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Τον χαιρετισμό της οικογένειας του
Τάσου Μάρκου απηύθυνε η αδελφή του ήρωα, Ελένη Μοσφίλη. Παρόντες ήσαν ο
αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΥΠΠΑΝ, κ. Μάριος Στυλιανίδης, ο Δρ Πέτρος
Παπαπολυβίου, η δημοσιογράφος-ερευνήτρια κ. Πέτρα Αργυρού, ο Γενικός Διευθυντής
του ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος και άλλοι επίσημοι.
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου
τόνισε ότι το εν λόγω Λεύκωμα δίδει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να γνωρίσουν
και να ενδιατρίψουν στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, να αποκτήσουν ιστορική
γνώση, να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και συνείδηση, κατανοώντας ταυτόχρονα το
χρέος τους απέναντι στην ημικατεχόμενή μας πατρίδα, καλλιεργώντας μεταξύ άλλων,
στάσεις, αξίες και αρχές, πολύτιμες για τους νέους του 21ου αιώνα. Αναμφίβολα, στη
σύγχρονη εποχή της γενικότερης αμφισβήτησης και του υλισμού, προσωπικότητες όπως
ο Τάσος Μάρκου αποτελούν οδοδείκτες, πρότυπα ήθους και λεβεντιάς για την πατρίδα
μας.

Ο Υπουργός Άμυνας, κ. Χαράλαμπος Πετρίδης πρόβαλε την ανιδιοτελή προσφορά του
ήρωα στους αγώνες της Κύπρου και το απαράμιλλο ήθος του. Με τον ίδιο τρόπο πρόβαλε
τη στρατιωτική πτυχή της προσωπικότητας του ήρωα, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς,
αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης.
Η κ. Ελένη Μοσφίλη, αδελφή του Τάσου Μάρκου, εξέφρασε τη συγκίνηση και την
ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του Λευκώματος.
Κατά τη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε βίντεο για τη ζωή και τη δράση του ήρωα Τάσου
Μάρκου και ακούστηκαν δύο τραγούδια υπό τη διεύθυνση της μουσικού κ. Μαρίας
Λουκαΐδου - Schröder, από το Μουσικό Γυμνάσιο Ακρόπολης. Στη Διάσκεψη Τύπου
δόθηκαν Λευκώματα στους παρευρισκομένους.

