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Γράμμα από τον Διευθυντή της Σχολής 
 

 

Εθελοντισμός και τα υπόλοιπα 

Ο ενδοσχολικός στόχος της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού κατά τη διάρκεια της εκπνέουσας φετινής σχολικής 
χρονιάς 2016-2017, ήταν ο Εθελοντισμός. Κύριο χαρακτηριστικό του Εθελοντισμού είναι η ανιδιοτελής, 
εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, με στόχο να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και 
να διαμορφώσουν έναν κόσμο καλύτερο.  
 
Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017, οι μαθητές του τμήματος ΘΜΓ1 (Γενική Μηχανολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Α΄ 
Έτους), υπό την επίβλεψη του Βοηθού Διευθυντή κ. Χριστάκη Ξενοφώντος και του εκπαιδευτή Μηχανολογίας κ. 
Αναστάσιου Καρεκλά, συμμετείχαν σε δεντροφύτευση της περιοχής Σολέας, η οποία πλήγηκε από τις πυρκαγιές 
το περασμένο καλοκαίρι. 
 
Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, δύο τμήματα της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, το ΜΜΠ2 (Μηχανολογία 
Μηχανική Παραγωγή Β΄ έτος) και το ΜΥΘ3 (Μηχανολογία Υδραυλικά, Θερμικά και Ψυκτικά Συστήματα Γ΄ έτος) 
υπό την επίβλεψή του κ. Αναστάσιου Καρεκλά και του κ. Χρήστου Προδρόμου, με προθυμία μάζεψαν χιλιάδες 
πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά ποτήρια και πλαστικές σακούλες, τα οποία βρίσκονταν ανάμεσα στους βράχους 
κατά μήκος της παραλίας του μόλου της Λεμεσού.  
 
Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, οι μαθητές της Μαθητείας της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, υπό την επίβλεψή του κ. 
Σταύρου Κολιαντρή, καθάρισαν την άγρια βλάστηση από τον περιβάλλοντα χώρο του οικήματος του 
Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Fund Raising. 
 
Στις δύο ετήσιες καθιερωμένες αιμοδοσίες της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, με την παρότρυνση του Βοηθού 
Διευθυντή κ. Χρήστου Μακρή, του κ. Προκόπη Πηλαβά και του κ. Αλκιβιάδη Σκεπαρνίδη, οι μαθητές μας με την 
προσφορά του αίματός τους, πήραν το πρώτο Βραβείο από το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας. 
 
Επιπλέον, οι μαθητές μας συνεισέφεραν ποικιλοτρόπως σε δράσεις στήριξης αναξιοπαθούντων συνανθρώπων 
μας, είτε οργανώνοντας φιλανθρωπικό παζαράκι, ή συμμετέχοντας σε έρανο για τους καρκινοπαθείς, για τους 
καρδιοπαθείς, για τους νεφροπαθείς και για τον ραδιομαραθώνιο. 
 
Περιττό να αναφέρουμε ότι μαθητές των Γραφικών Τεχνών της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, υπό την επίβλεψη 
του Βοηθού Διευθυντή κ. Γιάννου Κουζαρίδη, απέσπασαν Βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Αφίσας για τον 
Εθελοντισμό. 
 
Μετά από όλες αυτές τις θεάρεστες πράξεις, είναι δυνατόν αυτοί οι εθελοντές μαθητές μας να προβούν, στο 
μέλλον, σε ενέργειες που να βλάπτουν τον συνάνθρωπό τους ή το περιβάλλον; Ίσως να είναι αχρείαστα τα 
υπόλοιπα… τα σεμινάρια για τον εκφοβισμό, για την μισαλλοδοξία, για τον ρατσισμό.  
 
Γιατί πρέπει, λοιπόν, όλοι οι μαθητές να μυηθούν στον εθελοντισμό; Διότι… 

 Μέσα από την εθελοντική εργασία οι μαθητές κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν να συμβιώνουν αρμονικά, 
αποβάλλοντας τον ατομικισμό και τον εγωισμό τους, καθώς προσφέρουν αφιλοκερδώς ό,τι και όσο μπορούν. 

 Καλλιεργούνται ως άνθρωποι και γίνονται πιο ηθικοί και πιο έντιμοι απέναντι στον συνάνθρωπό τους. 

 Λειτουργούν με ειλικρίνεια και συνέπεια. 

 Απαλλάσσονται από κάθε είδος ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και προκαταλήψεων. 

 Συμβάλλουν στην επικράτηση της δικαιοσύνης. 

 Αποκτούν συνείδηση των υποχρεώσεών τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο υπεύθυνοι. 

 Ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες, αφού εφοδιάζονται με ηθικές, πνευματικές και πολιτικές αρετές. 

 Κατανοούν ότι τα χρήματα δε φέρνουν πάντα την ευτυχία αν νιώσουν ευτυχισμένοι και συνειδητοποιημένοι.  
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