
Συμμετοχή στην Εκδήλωση  

Διάχυσης Ευρωπαϊκού Έργου NEStOR 

Κατόπιν πρόσκλησης, το Σχολείο μας έδωσε το παρόν του στην Ημερίδα: «Το 

ραδιόφωνο πάει σχολείο» που διοργάνωσε το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, στις 8 

Μαΐου 2018. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του διετούς Ευρωπαϊκού Έργου 

NEStOR (Networked European School Web Radio) το οποίο αποσκοπούσε στη 

δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού μαθητικού διαδικτυακού 

ραδιοφώνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να 

ενημερωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι φορείς, σχολεία και μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, για το έργο NEStOR και το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Το 

πρόγραμμα περιλάμβανε, εκτός των άλλων, διαδικτυακές συνδέσεις με άλλα 

σχολεία του εξωτερικού, βιωματικά εργαστήρια από ραδιοφωνικούς 

παραγωγούς, καθώς επίσης και ζωντανές ολιγόλεπτες εκπομπές από τα 

προσκεκλημένα σχολεία. Το Σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση, 

εκπέμποντας το πιο κάτω ραδιοφωνικό μήνυμα:     

 

Είμαστε παιδιά από το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ & ΘΕΟΔΟΤΟΥ που βρίσκεται στην 

ελεύθερη Λευκωσία! 

Θα θέλαμε, κατ’ αρχήν, να συγχαρούμε το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ για τη 

συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΝΕΣΤΩΡ και για την πρωτοβουλία του να 

διοργανώσει τη σημερινή Ημερίδα με τίτλο: «Το ραδιόφωνο πάει σχολείο». 

Επίσης,  θα θέλαμε να συγχαρούμε και τα άλλα δύο - εμπλεκόμενα στο 

πρόγραμμα - ευρωπαϊκά σχολεία, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Γυμνάσιο Κάουνας Λιθουανίας για τη 

συνδιοργάνωση της Ημερίδας!   

Ως μαθητές, πιστεύουμε πως η ενσωμάτωση του Ραδιοφώνου στη Μαθησιακή 

Διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου και εκσυγχρονισμού στον 

τομέα της Παιδείας και της Εκπαίδευσης. 

 

 Ευχόμαστε  «Καλή Επιτυχία» στο Πρόγραμμα και επίτευξη  των 
            στόχων του. 

 Ευχόμαστε να αναληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες και από 
άλλους φορείς για το καλό της Παιδείας  

 Ελπίζουμε, μέσω των εκπομπών του ραδιοφώνου, να ακουστεί σε 
όλη την Ευρώπη το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας εδώ 
και 43 χρόνια! Το πρόβλημα της Τουρκικής Κατοχής! Θα θέλαμε να 
μάθει και ο τελευταίος ευρωπαίος μαθητής και γενικά πολίτης, πως 
το 1974 έγινε εισβολή από την Τουρκία στο έδαφος της Κύπρου, 



έγινε κατάληψη του βορείου τμήματος του νησιού και εκδιώχθηκαν, 
δια της βίας, από  τα σπίτια τους, κοντά, 200 χιλιάδες Έλληνες 
Κύπριοι, πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα! Από τότε, ο πόθος 
της επιστροφής δεν έσβησε και ο αγώνας για επιστροφή συνεχίζεται 
και θα συνεχιστεί μέχρι την απελευθέρωση και την επιστροφή όλων 
των προσφύγων στα κατεχόμενα από την Τουρκία μέρη! 

 
Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να ακουστούμε μέσω του 
ραδιοφώνου σας!  
 
Το Σχολείο μας εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα από τον καθηγητή Πληροφορικής 
κ. Κλεάνθη Κλεάνθους και από τους μαθητές του Β2 τμήματος: Περικλέους 
Μαρία, Σταύρου Μαρία, Στυλιανού Ιλιάδα και Τζέικοβ Τζόελ.   
     


