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«Confide Viribus Tuis». Να πιστεύεις στις δυνάμεις σου! 
Φιλόδοξο αίτημα, γεμάτο προσδοκίες και με μια γεύση 
από όνειρο. Πιστεύω, έχω, δηλαδή, πίστη στον εαυτό μου 
ή αλλιώς κατέχω την ακλόνητη πεποίθηση, την απόλυτη 
βεβαιότητα, τη σιγουριά ότι θα τα καταφέρω έχοντας ως 
μοναδικό μέσο τις δικές μου δυνάμεις∙ τον δικό μου εαυτό.

Αυτό που δε γίνεται αντιληπτό από την πρώτη ανάγνωση 
του πιο πάνω αποφθέγματος είναι η πορεία και ο κόπος 
που απαιτείται για την πραγματοποίησή του. Πρόκειται για 
ένα ταξίδι, μια πορεία προς έναν προσωπικό στόχο, προς 
μια ατομική φιλοδοξία που με έναν μαγικό τρόπο σε φέρνει 
να συμπορεύεσαι με πολλούς, άλλους συνταξιδιώτες. 
Γιατί, άλλωστε, δεν υπάρχει πιο μεγάλος στόχος από το 
να πιστέψεις στις δυνάμεις σου, ατενίζοντας όλα όσα 
κατάφερες, καθώς ονειρεύεσαι, την ίδια στιγμή, όλα όσα θες 
να πετύχεις.

Κι όλο το σύμπαν συνωμοτεί…το σύμπαν που δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από ένα πάντρεμα όσων μας 
περιβάλλουν! Ξύλο, Φωτιά, Γη, Μέταλλο και Νερό. Όλος 
ο κόσμος μας δομείται θεμελιακά από αυτά τα 5 βασικά 
στοιχεία. Οι αλληλεπιδράσεις και οι αναμείξεις τους, η 
αέναη κίνησή τους, οικοδομούν όλα τα υλικά και άυλα, 
ορατά και αόρατα αντικείμενα του Σύμπαντος. Και μέσα σ’ 
αυτό ονειρευόμαστε, δημιουργούμε, απολαμβάνουμε τις 
επιτυχίες μας και γευόμαστε τη χαρά της ευτυχίας.

Αναμφίβολα, η έκδοση ενός 
σχολικού περιοδικού αποτελεί 
μια πορεία και μια προσπάθεια 
επίπονη και κοπιαστική, ειδικά, 
αν μέσα σε αυτό στοχεύεις 
να αποτυπώσεις τη δράση, 
τα επιτεύγματα, τις επιτυχίες 
αλλά και τις σκέψεις  μαθητών 
που χαρακτηρίζονται από 

όρεξη, ενθουσιασμό και φιλοδοξίες. Μία τέτοια 
πρόκληση είχαμε  να  αντιμετωπίσουμε κι εμείς, φέτος, 
ως Συντακτική Επιτροπή. Πολύτιμος, σταθερός και 
πάντοτε πρόθυμος βοηθός υπήρξε ο μαθητής μας, 
Λούης Αντωνίου, του τμήματος Στ3. Παρά το άγχος, την 
πίεση και την πολλή δουλειά, που είχε να αντιμετωπίσει, 
ως τελειόφοιτος μαθητής, ήταν πάντοτε διαθέσιμος, 
να βοηθήσει, τόσο στη συλλογή του υλικού προς 
εκτύπωση, όσο και στην τακτική ενημέρωση των 
συμμαθητών του για θέματα της Επιτροπής.

Λούη, εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσφορά σου και 
σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην προσωπική και 
επαγγελματική σου πορεία.

Από τη Συντακτική Επιτροπή

Δημιουργικότητα, Καινοτομία, Κοινωνικότητα (Ξύλο), 
Ενθουσιασμός, Ενέργεια (Φωτιά), Σταθερότητα, 
Μεθοδικότητα (Γη), Μάθηση, Επικοινωνία (Νερό) και ως εκ 
τούτου…Επιτυχία (Μέταλλο)! Οι συμβολικές προεκτάσεις 
των 5 αυτών στοιχείων, «μεταφρασμένες» στη δική μας, 
γήινη γλώσσα. Η αντιστοιχία προφανής…πρόκειται για 
στοιχεία του δικού μας, σχολικού σύμπαντος! 

Αναμφίβολα, η Σχολή Φόρουμ παρέχει όλα τα πιο πάνω, 
απαραίτητα «στοιχεία», στους μαθητές της, ώστε να 
ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες, να αποκτήσουν 
αρμονία πνεύματος και σώματος και να προσφέρουν 
δημιουργικά στην κοινωνία, διαγράφοντας ένα λαμπρό 
μέλλον. Το αποτέλεσμα της πιο πάνω διεργασίας θα 
συναντήσετε κατά την «περιδιάβασή» σας στις σελίδες του 
φετινού τεύχους του Περιοδικού «Το Βήμα μας». Μαθητικές 
εργασίες, εκδηλώσεις, εκδρομές, ταξίδια, συζητήσεις, 
συνέδρια, ημερίδες, είναι μόνο λίγα από τα συστατικά των 
επιτυχιών των μαθητών της Σχολής μας.

Γιατί, όντως, το Σύμπαν συνωμοτεί…για όλους εκείνους που 
πιστεύουν πως η γνώση είναι δύναμη, που σε  εξελίσσει. Και 
κάθε εξέλιξη δε σου χαρίζεται…οφείλεις να τη διεκδικήσεις! 

Χριστίνα Αργυρού
Στέλιος Οικονομίδης
Συντακτική Επιτροπή
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Το  Ι σ τ ο ρ ι κ ό 
τ η ς  Σ χ ο λ ή ς
Στη λατινική γλώσσα, η λέξη «Φόρουμ» δηλώνει την 
Αγορά, η οποία στην Αρχαία Ελλάδα αποτελούσε 
χώρο σκέψεως, προβληματισμού, γόνιμου διαλό-
γου, επιλύσεως παροντικών και μελλοντικών προ-
βλημάτων (αγορεύω = μιλώ). Βάσει του οράματος, 
επομένως, για την παιδεία της περιοχής στην οποία 
βρίσκεται η Σχολή μας αλλά και ευρύτερα του τόπου, 
αποφασίστηκε η απόδοση αυτού του ονόματος. Κύρι-
ος στόχος της Σχολής μας είναι η δημιουργία τέτοιου 
κλίματος εντός και εκτός της τάξης, ώστε οι μαθητές 
να είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς τους και μέσα από ένα καταιγισμό 
εισηγήσεων να προβληθούν και να γίνει προσπάθεια 
υλοποίησης λύσεων, που αφορούν στην κοινωνία και 
την πολιτεία. Η Σχολή λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα 
το γεγονός ότι οι νέοι είναι οι στυλοβάτες και οι ανα-
μορφωτές του μέλλοντος και όχι οι παθητικοί συνεχι-
στές του παρελθόντος.

Το σύνθημα στο λογότυπο της Σχολής, «confide 
viribus tuis», σημαίνει «να έχεις εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις σου» και υποδηλώνει τη φιλοσοφία στην 
οποία προσπαθούμε να εισαγάγουμε τον πνευματικό 
ορίζοντα των μαθητών μας. Αφού κάνουν κτήμα τους 

το ρητό «γνώθι σαυτόν», να κατανοήσουν τον εαυτό 
τους, να πιστέψουν σε αυτόν, να αντιληφθούν και να 
αναπτύξουν τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους, 
για να γίνουν παραγωγικοί πολίτες στο σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκό, πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο 
γίγνεσθαι. 

Εμπνευστής του πιο πάνω οράματος υπήρξε, αναμφί-
βολα, ο Ιδρυτής της Σχολής μας Κώστας Τζιαπούρας, 
ο οποίος πρώτος διείδε στην ίδρυση της Σχολής τη 
δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο θα 
προσέφερε "γνώσεις, θα καλλιεργούσε δεξιότητες και 
θα διαμόρφωνε υγιείς και ολοκληρωμένες προσωπι-
κότητες μέσα από την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευ-
σης". Μέσα από την ακούραστη δράση του καθώς και 
την αγάπη του προς τον μαθητή έθεσε ως απώτερο 
στόχο της Σχολής, όχι μόνο την προσφορά γνώσεων 
και δεξιοτήτων αλλά και την ανάπτυξη μιας ορθής 
σχολικής και κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και 
την καλλιέργεια του σεβασμού, της αυτοπεποίθησης 
και της αυτοεκτίμησης του μαθητή. Γενικότερα, τη δι-
άπλαση ενός ευγενικού αλλά συνάμα και δυναμικού, 
πολυδιάστατου ανθρώπου με διαχρονικό κτήμα του 
μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.  

«Τα οράματα θα παρέμεναν όνειρα αν δεν υπήρχαν 
άνθρωποι να τα υλοποιήσουν». Το όραμα, λοιπόν, του 
αείμνηστου Iδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Σχολής, 
Κώστα Τζιαπούρα, για τη δημιουργία ενός πρότυπου 
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ελληνόγλωσσου Γυμνασίου και ενιαίου Λυκείου πήρε 
σάρκα και οστά τον Σεπτέμβριο του 2002, μετά από 
μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων της περιοχής. 
Έτσι, ξεκίνησε τη λειτουργία της η Ιδιωτική Ελληνική 
Σχολή «Φόρουμ» με 25 μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνα-
σίου, που κατανεμήθηκαν σε δύο τμήματα, και 16 κα-
θηγητές. 

Σταθμό ορόσημο στην επιτυχία της Σχολής στα εκπαι-
δευτικά δρώμενα της Κύπρου αποτελεί η μεταστέγα-
σή της, το 2010, στις νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες, 
βιοκλιματικές εγκαταστάσεις της, στην Νήσου, των 
οποίων τα εγκαίνια τελέστηκαν το 2012.  

Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση αποτελεί έναν ζωντα-
νό οργανισμό που συνεχώς διαφοροποιείται, εξελίσ-
σεται και ανασυντάσσεται. Υπό τα δεδομένα αυτά, η 
Σχολή μας, πιστή στα οράματα και τους στόχους της 
για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, εφάρμοσε για 
πρώτη φορά, κατά τη σχολική χρονιά 2015-16, το 
πρόγραμμα «Σχολείο Αξιοποίησης Χαρισμάτων και 
Ανάπτυξης Νοημοσύνης», για τους μαθητές της Α΄ 
Γυμνασίου. Καθηγητές επιμορφώθηκαν, προγράμμα-
τα αναδιαμορφώθηκαν, ενώ οι μαθητές μας είχαν την 
ευκαιρία, στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα εξατομικευμένου 
και μαθητοκεντρικού προγράμματος, να εντοπίσουν 
και να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες 
και διαδικασίες σκέψης. Στο ίδιο πλαίσιο, λειτούργη-
σε με ιδιαίτερη επιτυχία και ο θεσμός του Αθλητικού 
Σχολείου, ο οποίος έθεσε ως στόχο την πολύπλευρη 

στήριξη των μαθητών, που προσβλέπουν σε μια πετυ-
χημένη αθλητική σταδιοδρομία, τόσο στο ποδόσφαι-
ρο όσο και σε άλλα αθλήματα. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι 
η Σχολή μας όχι μόνο στοχοθετεί, αλλά και εφαρμόζει 
στην πράξη. Επίκεντρο κάθε προσπάθειά μας ήταν και 
θα συνεχίσει να είναι ο μαθητής, ως ανεξάρτητη προ-
σωπικότητα, με άποψη, κρίση, ήθος, ποιότητα χαρα-
κτήρα και γνωστικό υπόβαθρο. 

Η φετινή σχολική χρονιά σηματοδοτήθηκε και χα-
ρακτηρίστηκε από πληθώρα διακρίσεων τις οποίες 
διεκδίκησαν και έλαβαν οι μαθητές μας πάντα με τη 
διαρκή ενθάρρυνση και υποστήριξη των καθηγητών 
της Σχολής μας. Τα αποτελέσματα των συμμετοχών σε 
παγκύπριους διαγωνισμούς είναι, αναμφίβολα, εντυ-
πωσιακά και αποτελούν το αποτέλεσμα της επιτυχούς 
λειτουργίας του προγράμματος: «Σχολείο Αξιοποί-
ησης Χαρισμάτων και Ανάπτυξης Νοημοσύνης». Οι 
πρωτιές αυτές μαρτυρούν την ποιότητα της δουλειάς 
και την άμετρη αφοσίωση των μαθητών μας στους 
στόχους τους!  Αποτελούν, παράλληλα, μια απτή από-
δειξη, ότι η Σχολή μας δικαιώνει τις υποσχέσεις της για 
συνεχή παροχή εκείνων των εφοδίων – γνωστικών και 
ψυχολογικών- τα οποία απαιτούνται, για να δημιουρ-
γηθούν μαθητές με ολοκληρωμένες προσωπικότητες, 
ικανοί να πρωτοστατήσουν και να καινοτομήσουν σε 
μία κοινωνία μεταβαλλόμενη, ευρωπαϊκά «χρωματι-
σμένη», γεμάτη προκλήσεις! Προκλήσεις, τις οποίες οι 
μαθητές της Σχολής μας μεταβάλλουν σε όνειρα και 
στόχους ζωής!
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Για ακόμη μία χρονιά χαιρετίζουμε, με μεγάλη χαρά,  την 
έκδοση του περιοδικού της Σχολής μας, μέσα από το οποίο 
αποτυπώνονται, οι βασικοί στόχοι, οι επιδιώξεις και τα ακα-
δημαϊκά αποτελέσματα της τρέχουσας Σχολικής Χρονιάς.

Αναμφισβήτητα, το περιοδικό «Το Βήμα μας» αναδεικνύει 
το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής και την πορεία των μα-
θητών, οι οποίοι θέτουν στόχους, κάνουν όνειρα και πο-
ρεύονται αξιοποιώντας τα ερεθίσματα που δέχονται, για 
την οικοδόμηση μιας πολύπλευρης προσωπικότητας. Τα 
κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εργασίες και τα αποτελέσματα 
των διαγωνισμών με τις εξαιρετικές διακρίσεις των μαθη-
τών, αποτελούν ένα μικρό δείγμα της πολυεπίπεδης προ-
σπάθειας που γίνεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο 
σημείο αυτό, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή 
μας για την επιτυχή λειτουργία των δύο καινοτόμων  προ-
γραμμάτων που εφαρμόζονται στη Σχολή μας. Από τη μια, 
το καινοτόμο «Σχολείο Αξιοποίησης χαρισμάτων και Ανά-
πτυξης Νοημοσύνης»,  το οποίο έχει ήδη επιδείξει εξαιρετι-
κά ακαδημαϊκά αποτελέσματα και το οποίο λειτουργεί υπό 
την επίβλεψη του Διευθυντή του προγράμματος Δρ. Σω-
κράτη Κτίστη. Από την άλλη, το «Αθλητικό Σχολείο», υπό 
την ευθύνη του Διευθυντή κ. Νεόφυτου Λάρκου, δίνει την 
ευκαιρία σε ταλαντούχους αθλητές να εξελίξουν το ταλέ-
ντο τους μέσα από εξειδικευμένη επαγγελματική καθοδή-
γηση. 

Πέρα, όμως, από τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, μέσα από 
τις σελίδες του περιοδικού μπορεί κανείς να διακρίνει τον 
ανθρώπινο χαρακτήρα της Σχολής, καθώς οι όμορφες 
στιγμές που απολαμβάνουν οι μαθητές οφείλονται σε μια 
στοχευμένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός φιλικού 
περιβάλλοντος που θα ξεδιπλώνει τον αυθορμητισμό και 
τη δημιουργικότητα των μαθητών. Οι καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις, οι αθλητικές διοργανώσεις, οι φιλανθρωπικές 

δράσεις, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποσκοπούν 
στην παροχή ποικίλων ευκαιριών στους μαθητές, με βα-
σικό γνώμονα να αισθάνονται χαρούμενοι στον χώρο του 
σχολείου.

Πίσω από όλη αυτήν την προσπάθεια κρύβονται άνθρωποι 
που αγαπούν και σέβονται τους μαθητές, θέτοντας ψηλά 
τον πήχη και έχοντας υψηλές προσδοκίες με γνώμονα πά-
ντα την πρόοδο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικό-
τητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γι’ αυτό ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Διευθυντικής 
ομάδας, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην οργάνωση και διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 
της Σχολής, τους εξαιρετικούς καθηγητές, οι οποίοι εργά-
ζονται με ζήλο για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών 
αποτελεσμάτων, το βοηθητικό προσωπικό που στηρίζει 
την όλη προσπάθεια και βεβαίως τον Σύνδεσμο Γονέων για 
την αγαστή συνεργασία που πετύχαμε προς όφελος των 
παιδιών. Κλείνοντας, θα θέλαμε να συγχαρούμε την ομάδα 
σύνταξης και σχεδιασμού του περιοδικού, καθώς η καθόλα 
καλαίσθητη και ορθά επιμελημένη έκδοση του περιοδικού 
αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και 
συλλογικής προσπάθειας που μαρτυρεί ζήλο, όρεξη και 
μεράκι για δημιουργική προσφορά. 

Αντιγόνη Τζιαπούρα

Χαιρετισμός Διευθύντριας 
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Έχοντας ήδη συμπληρώσει 14 τεύχη, το περιοδικό «Το 
βήμα μας», παρά την αδιαμφισβήτητη στροφή της κοι-
νωνίας στα ηλεκτρονικά μέσα, συνεχίζει να αποτελεί ένα 
βασικό μέσο το οποίο προβάλλει και παρουσιάζει τόσο τη 
δράση των μαθητών μας, όσο και τη δράση και εξέλιξη της 
ίδιας της Σχολής. Βιώνοντας καταστάσεις: πολιτικές, οικο-
νομικές και κοινωνικές, οι οποίες δεν μπορούν να αφήσουν 
ανεπηρέαστους τους ενεργούς και συνειδητοποιημένους 
πολίτες, ενήλικες και μη, το παρόν τεύχος δίνει το δικό του 
στίγμα μέσα από την πορεία και τη δράση όχι μόνο των 
παρόντων μαθητών, αλλά και των πρώτων αποφοίτων της  
Σχολής. 

Η ροή, όπως αποτυπώνεται στον Ηράκλειτο, ο οποίος της 
προσδίδει την έννοια της αλλαγής, της συνεχούς κίνησης 
και της εξέλιξης,  αποτελεί την πεμπτουσία της ανθρώπι-
νης ύπαρξης, ως προς τη διατήρηση της αρμονίας. Αυτή η 
εξέλιξη αποτυπώνεται, ίσως πιο έντονα, κατά τα μαθητικά 
χρόνια και τα χρόνια των σπουδών. Τόσο σε μικροεπίπε-
δο, όσο και σε μακροεπίπεδο, η εξέλιξη των μαθητών μας, 
αλλά και του ίδιου του οργανισμού της Σχολής, δεν είναι 
πάντα εύκολο να παρουσιασθεί, ιδιαίτερα από τα άτομα 
που βιώνουν τις αλλαγές και είναι μέτοχοι αυτής της καθη-
μερινότητας.  

Παρόλα αυτά, το παρόν τεύχος πιστεύουμε ότι αποτελεί 
ό,τι πλησιέστερο σε αντικατοπτρισμό και καταγραφή αυ-
τής της πορείας εξέλιξης.  Έχοντας ως βασικό μοτίβο τα 5 
συμπαντικά και θεμελιώδη στοιχεία - ξύλο, νερό, φωτιά, 
μέταλλο και γη- όπως προκύπτουν μέσα από την σημασιο-
λογική και συμβολική απόδοση της κινέζικης φιλοσοφίας, 
η συντακτική ομάδα της Σχολής κατάφερε να αποδώσει  
τη δράση ενός ολόκληρου σχολικού έτους, και όχι μόνο,  
μέσα από την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση. 

Η συντακτική ομάδα του Περιοδικού, η οποία στο παρόν 
τεύχος έχει εντάξει στον βασικό της πυρήνα, ως βασικά 
μέλη και τελειόφοιτους μαθητές, τον Αντωνίου Λούη και 
τη Τσίγκη Νεφέλη, έχει αφιερώσει  αρκετό χρόνο και προ-
σωπική δημιουργική πνοή, για να το φέρουν εις πέρας.  
Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκτιμηθεί αυτή η προσπάθεια και 
επειδή, αν και πολυχρησιμοποιημένο και τετριμμένο, τα 
γραπτά μένουν, ατενίζουμε από τώρα εκείνη τη μελλοντι-
κή στιγμή, κατά την οποία θα ξανά-ανοίξουμε το περιοδικό 
μας και θα αναβιώσουμε εκ νέου αυτές τις στιγμές, μέσα 
από άλλη σκοπιά και με την εμπειρία μιας άλλης  ηλικίας.

Ελεονώρα Μεταξά
Μαριλένα Σάββα
Γλαύκη Χαραλάμπους
Μάριος Κατσουρός
Γεωργία Λάτσια
Σίμος Χρυσοστόμου

Χαιρετισμός Βοηθών Διευθυντών 
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Ακόμη μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της, 
αφήνοντας πίσω της ανάμεικτα συναισθήματα. Τα 
παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου αδημονούν 
για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και, στην αντί-
περα όχθη, οι τελειόφοιτοί μας αποχαιρετούν για 
πάντα τα μαθητικά χρόνια και προχωρούν προς 
άλλα, άγνωστα μονοπάτια.

Οι μαθητές μας πορεύτηκαν μία ολόκληρη σχολι-
κή χρονιά, με προσδοκίες και όνειρα, ανταποκρί-
θηκαν σε επιδιώξεις που τέθηκαν, είτε από τους 
ίδιους, είτε από τους καθηγητές τους, αναπτύσσο-
ντας δεξιότητες, καλλιεργώντας αξίες και ιδανικά, 
πραγματώνοντας στόχους και πετυχαίνοντας δια-
κρίσεις, εντός και εκτός σχολικού χώρου.

Με την έκδοση αυτού του περιοδικού, δίδεται το 
μήνυμα, πως το σχολείο μας δεν είναι μόνο γνώ-
σεις, βιβλία και γράψιμο. Τα παιδιά μαθαίνουν ορ-
γανώνοντας εκδηλώσεις, συζητώντας, ζωγραφί-
ζοντας, πηγαίνοντας εκδρομές και συμμετέχοντας 
σε κοινωνικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότη-
τες. Μέσα από αυτό το ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων, τα παιδιά τυγχάνουν μιας ευρύτερης αγω-
γής. Έτσι, παράλληλα με τη γνώση καλλιεργείται 
η προσωπικότητα, ενισχύεται ο χαρακτήρας, ενερ-
γοποιείται το συναίσθημα και βελτιώνονται οι δε-
ξιότητές τους. 

Αναμφίβολα, όλα τα πιο πάνω θα ήταν αδύνατο να 
πραγματοποιηθούν χωρίς το προσωπικό ενδια-
φέρον της Διεύθυνσης της Σχολής, η οποία σε συ-
νεργασία με το άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό 
προσωπικό της, επιδεικνύοντας υπομονή, αγάπη 
και σεβασμό, βοήθησαν τα παιδιά μας στην ολο-
κλήρωση ακόμη μίας επιτυχημένης χρονιάς. 

Εμείς, από τη μεριά μας, ως Σύνδεσμος Γονέων και 
Κηδεμόνων της Σχολής, προσπαθήσαμε, πάντοτε 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους καθηγη-
τές, να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε, με κάθε 
τρόπο, το έργο και τις προσπάθειές τους για μία 
παραγωγική και εποικοδομητική σχολική χρονιά. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα, προσωπικά, να ευχα-
ριστήσω όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία 
αφιέρωσαν αρκετές ώρες από τον πολύτιμο προ-
σωπικό τους χρόνο, για τη διοργάνωση ποικίλων 
εκδηλώσεων, συναντήσεων και διαλέξεων .

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλό 
καλοκαίρι. Είμαι σίγουρος, πως η καινούρια σχο-
λική χρονιά θα μας βρει όλους έτοιμους για την 
επίτευξη νέων στόχων. 

Λεόντιος Ιεροδιακόνου 

Χαιρετισμός Προέδρου του Συνδέσμου Γονέων 
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Το οδοιπορικό της εκπαίδευσης των τελευταίων 
έξι χρόνων στη Σχολή Φόρουμ έφτασε στο τέλος 
του και δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε περη-
φάνια για τα όσα εφόδια μας προσέφερε, αλλά 
και ευγνωμοσύνη για τις εμπειρίες, τις αναμνή-
σεις και τις σχέσεις ζωής που δημιουργήσαμε. 
Τα συναισθήματα, τα οποία επικρατούν κατά τη 
συνειδητοποίηση του τέλους του ταξιδιού μας, 
είναι ανάμεικτα, όμως, σε καμία περίπτωση δεν 
αντιτίθενται της ικανοποίησης του καθενός μας 
για τα επιτεύγματα των τελευταίων έξι χρόνων. 

Παράλειψη θα ήταν να μην αναφερθώ στην τερά-
στια προσπάθεια των καθηγητών μας, οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια της πορείας μας ήταν πάντα στο 
πλευρό μας καθοδηγώντας μας προς την πραγ-
μάτωση των στόχων μας, ειδικά κατά την τελευ-
ταία και πιο απαιτητική χρονιά μας. Για αυτόν τον 

λόγο,  εκ μέρους όλων των τελειοφοίτων μαθη-
τών τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Επίσης, η στήριξη 
την οποία μας παρείχε η Διεύθυνση της Σχολής 
υπήρξε πολύτιμη στη δαιδαλώδη πορεία της εκ-
παίδευσής μας. Θεμέλιο λίθο για τη μετέπειτα πο-
ρεία μας αποτέλεσε και η Σύμβουλος Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού, κ. Κική Μαυρομάτη, η 
οποία έχοντας πίστη στις δυνάμεις μας, μας καθο-
δήγησε και χάραξε τη συνέχεια της πορείας μας.  
Αποχαιρετώντας με τη σειρά μου, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω εκ μέρους του Κεντρικού Μαθη-
τικού Συμβουλίου τόσο τη Διεύθυνση, όσο και 
τον Σύνδεσμο Γονέων για τη βοήθεια που μας 
προσέφεραν και να ευχηθώ στους πιο μικρούς 
μαθητές καλή συνέχεια στη δική τους μαθητι-
κή πορεία, αλλά, και στους αγαπημένους μου 
τελειόφοιτους κάθε επιτυχία στη ζωή τους.  
 
Πετρούδης Δημήτρης, Στ1

Χαιρετισμός Προέδρου του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

Αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Διευθυντές της Σχολής, 
Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια, 
Σεβαστοί καθηγητές και καθηγήτριες, 
Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,
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Αγαπημένες μου Μαριλένα και Γλαύκη,

«Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά,
τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα…
Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια...». 
                                                                           Γ. Σεφέρης

Όλα αυτά τα χρόνια διανύσαμε μαζί ένα μεγάλο και 
πλούσιο ταξίδι που δεν τελειώνει με το φτάσιμό σας 
σ’ ένα άλλο λιμάνι αλλά…συνεχίζεται... Εξάλλου, «Τα 
πράγματα της καρδιάς τρόπος δεν είναι να χαθούν» 
και η προσφορά σας στη Σχολή μας είναι αέναη και 
πολύτιμη. 

Όταν έγινε η μεταστέγαση του σχολείου μας στο νέο 
μας κτήριο, στην ομιλία μου, στα εγκαίνια, είχα πει πως 
«Τα οράματα θα παρέμεναν οράματα, αν δεν υπήρχαν 
άνθρωποι να τα στηρίξουν». Και πράγματι, ανήκετε 
και οι δύο στα άτομα εκείνα, στα οποία ταιριάζει από-
λυτα η πιο πάνω θέση, αφού και οι δύο διαδραματί-
σατε σημαντικότατο ρόλο στην ανοδική πορεία του 
σχολείου μας. 
Ως εκπαιδευτικοί ξεχωρίσατε για τις γνώσεις, την ερ-
γατικότητα, τον ζήλο, την ευσυνειδησία και την αγάπη 
σας για τους μαθητές. Αργότερα, ως Β.Δ. αποδείξατε 
τις ικανότητές σας στη διοίκηση με την οργανωτικό-

Μαριλένα Σάββα
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τητα, το δημοκρατικό ήθος, την ευθυκρισία και την 
έντονη διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών που σας 
διακρίνει.  
Αγαπημένες μου, είναι κάποιες στιγμές που δεν μπο-
ρεί να τις πάρει μαζί του ο χρόνος. Μένουν πάντα σε 
κάποια γωνιά της καρδιά μας. Κάθε μια από εσάς μια 
ιστορία. Μια ιστορία μοναδική, γραμμένη με άγγιγμα 
ψυχής. 
Σήμερα, στο τέλος ενός μακρύ δρόμου σχέσης και 
συνεργασίας σας χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για τη διαρκή, δημιουργική, δυνα-
μική και ουσιαστική παρουσία σας. Εύχομαι το και-

νούριο σας ξεκίνημα να αποτελέσει αφετηρία νέων 
δημιουργικών δράσεων. 
Εμείς θα σας αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να σας συμ-
βουλευόμαστε. Στο μυαλό και στην ψυχή μας θα είστε 
πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένει-
ας του Φόρουμ.
Μέσα απ’ την καρδιά μου, σας εύχομαι να είστε ευτυχι-
σμένες επαγγελματικά και προσωπικά. 

Με αγάπη
Αντιγόνη Τζιαπούρα

Γλαύκη Χαραλάμπους
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Τελετή λήξης μαθημάτων και 
αποφοίτησης Λυκείου 2016-17

Την ολοκλήρωση μίας ακόμη σχολικής χρονιάς γεμάτης 

γνώσεις, επιτυχίες και εμπειρίες, που θα αποτελέσουν 

συνοδοιπόρους μιας ζωής, σηματοδότησε η τελετή 

λήξης μαθημάτων και αποφοίτησης του Λυκείου 

της Σχολής μας, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 29 

Ιουνίου 2017. 

Αρχή στην τελετή έκανε η Διευθύντρια της Σχολής, 

κ. Αντιγόνη Τζιαπούρα, με τη λογοδοσία της για 

τα πεπραγμένα της σχολικής χρονιάς 2016-2017. 

Στη λογοδοσία της η κ. Τζιαπούρα προέβη σε μία 

ανασκόπηση των σημαντικότερων σταθμών της 

παρελθούσας σχολικής χρονιάς εστιάζοντας ιδιαίτερα 

στα τελευταία δύο χρόνια και στη συνειδητοποίηση 

της ανάγκης μετάδοσης συγκεκριμένων γνώσεων 

και δεξιοτήτων στους μαθητές της Σχολής για την 

επιτυχή ένταξή τους, όχι μόνο στη φοιτητική ζωή, 

αλλά και στην αρένα της πραγματικής πλέον ζωής. 

Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την 

επιτυχή λειτουργία του προγράμματος Αξιοποίησης 

Χαρισμάτων και Ανάπτυξης Νοημοσύνης, που 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Σχολή μας κατά 

την σχολική χρονιά 2015-16. Όπως ανέφερε, οι 

αλλαγές  που θα εφαρμοστούν και στις τρεις τάξεις 

του γυμνασιακού κύκλου, κατά  τη σχολική χρονιά 

2017-18, θα προετοιμάζουν τους μαθητές, ώστε να 

εντάσσονται πιο δυναμικά στο Λύκειο. Ακολούθως, 

εστίασε στις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στον 

Λυκειακό κύκλο, οι οποίες διασφάλισαν, ότι η Σχολή 

θα συνεχίσει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα 

προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Στη συνέχεια, η κ. Τζιαπούρα ανέφερε, ότι η 

συντονισμένη και συστηματική δουλειά που γίνεται 

στον ακαδημαϊκό τομέα έχει αποφέρει καρπούς, 

εφόσον,  οι επιτυχίες των μαθητών της Σχολής, 

έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, σημειώνοντας 

ρεκόρ διακρίσεων σε σημαντικούς διαγωνισμούς. 

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε θερμά όλους τους 

συνεργάτες της Σχολής, τη διευθυντική ομάδα 

και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, οι οποίοι 

ενστερνίστηκαν το όραμα του ιδρυτή της Κώστα 

  Tελική Γιορτή
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Τζιαπούρα και προσέφεραν αφειδώλευτα την 

ψυχική τους συμπαράσταση όντας συνοδοιπόροι 

στην επικοδομητική αυτή πορεία της. Ακολούθως, 

ευχαρίστησε τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων για 

την αγαστή συνεργασία τους, καθώς και τους γονείς 

των μαθητών της Σχολής για την εμπιστοσύνη που 

επιδεικνύουν κάθε χρόνο στη Σχολή. Ολοκληρώνοντας 

τη λογοδοσία της, η κ. Τζιαπούρα, απηύθηνε στους 

τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου τις ευχές όλων 

για ένα ευοίωνο, χωρίς δυσκολίες και εμπόδια μέλλον, 

τονίζοντάς τους πως έχουν να αντιμετωπίσουν την 

πρόκληση να κάνουν το πρώτο τους ακαδημαϊκό ή 

επαγγελματικό βήμα σε μία εποχή μίας σύνθετης, 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. 

Γεμάτες συναισθήματα χαράς και νοσταλγίας ήταν, 

αναμφίβολα, οι στιγμές που βιώσαμε όλοι, καθηγητές, 

γονείς αλλά κυρίως οι μαθητές μας, κατά τη διάρκεια 

της αποφοίτησης των τελειόφοιτων μαθητών του 

Λυκείου της Σχολής, η οποία ακολούθησε. Μετά 

την προσφώνηση των τελειοφοίτων από τη Βοηθό 

Διευθύντρια Α΄ κ. Ελεονώρα Μεταξά, ο πρωτεύσας 

μαθητής, Πούννας Λοΐζος του τμήματος Στ1, ανέβηκε 

στο βήμα για την αντιφώνησή του. Ακολούθησε η 

απονομή αριστείων, διακρίσεων και χρηματικών 

βραβείων, όπως επίσης και απολυτηρίων και 

αναμνηστικών πλακετών στους τελειόφοιτους 

μαθητές Λυκείου.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της τελετής υπήρξε 

αυτή της προβολής ενός οδοιπορικού, το οποίο 

ετοιμάστηκε με αγάπη και ήταν αφιερωμένο 

στους τελειόφοιτους μαθητές μας. Μέσα από αυτό 

ταξιδέψαμε στα σχολικά μονοπάτια του χρόνου και 

αναβιώσαμε κάποιες από τις ομορφότερες σχολικές 

στιγμές των τελειοφοίτων μας, οι οποίες άφησαν 

σ΄ όλους τους παρευρισκομένους ένα χαμόγελο 

νοσταλγίας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την παράθεση δεξίωσης 

στο εστιατόριο της Σχολής προς τιμήν των αποφοίτων 

και των εκλεκτών προσκεκλημένων μας.
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Παρελάσεις και Ενδοσχολικοί Εορτασμοί 

για τις Εθνικές μας Επετείους

Με δύο τρόπους γνωρίζει κανείς ένα ιστορικό γεγονός: είτε όταν τύχει να το ζήσει, να είναι μάρτυράς 

του, είτε όταν το μελετά και το ερευνά. Η πρώτη γνώση είναι βιωματική. Τη δεύτερη θα μπορούσαμε να 

την ονομάσουμε, επιστημονική. Είναι εκείνη που κατέχει ο επιστήμονας, ο ιστορικός. Η πρώτη, όμως, 

είναι εκείνη που σφραγίζει τον άνθρωπο, τη ζωή του και αυτή η ζωή δεν αναιρείται. Η ιστορική γνώση, 

βιωματική ή επιστημονική, είναι στενά συνυφασμένη με τον χρόνο και συγκεκριμένα με το παρελθόν.

 Στρέφουμε το βλέμμα προς τα πίσω, όταν μελετούμε τους ιστορικούς ή όταν διαβάζουμε απομνημο-

νεύματα πρωταγωνιστών. Αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά, τα οποία αποτελούν σταθμούς στην Ιστορία 

ενός λαού φέρνει στη μνήμη ο εορτασμός μιας εθνικής επετείου. Αναμφίβολα, μια εθνική επέτειος 

μέσα από τις μνήμες που ξυπνά φέρνει ένα μήνυμα, το μήνυμα της αξίας της ελευθερίας, μήνυμα πο-

λύτιμο, γιατί παραδίδεται μέσα από τον χρόνο και γίνεται πια παράδοση. Άλλωστε, όταν σιγάσουν όλα 

και όλοι, το καλό έργο λησμονείται, οι νεκροί ξεχνιούνται, οι θυσίες μένουν βουβές. Αυτήν την τρομα-

κτική σιωπή του χρόνου σχίζει η φωνή της εθνικής επετείου. 

Γενική Επιμέλεια Παρελάσεων:

Σίμος Χρυσοστόμου, Β.Δ.
Μαρία Πηλιά
Μιχάλης Πολυκάρπου
Μάριος Χριστοδούλου

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Σχολή μας γιόρτασε με ενδοσχολι-

κούς εορτασμούς τις μεγαλύτερες εθνικές επετείους του Ελληνισμού, 

τα φωτεινά ορόσημα και τους σταθμούς της ιστορίας του Έθνους μας. 

Σκοπός των εορτασμών ήταν να καταθέσουμε και εμείς το απόσταγμα 

της ψυχής μας, σαν ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σ’ εκεί-

νους που με τον ηρωικό αγώνα και το αίμα τους έγραψαν φωτεινές 

σελίδες λευτεριάς. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των εορτασμών περι-

λάμβανε ποιήματα, δρώμενα, χορούς και τραγούδια από τους μαθη-

τές της Σχολής μας, στα οποία αποτυπώθηκε το νόημα του ηρωισμού 

όλων, όσοι αγωνίστηκαν για αξίες και ιδανικά, όπως η ελευθερία της 

πατρίδας μας.

Γενική Επιμέλεια Εορτασμών:

Μαριλένα Σάββα, Β.Δ.
Γλαύκη Χαραλάμπους, Β.Δ.
Μάριος Κατσουρός, Β.Δ.
Δήμητρα Παρασκευά, Συντονίστρια Φιλολογικού Τμήματος

Καθηγητές Ελληνικής Φιλολογίας

1η Οκτωβρίου 
Στέλιος Οικονομίδης

25η Μαρτίου / 1η Απριλίου 
Αντώνης Λοϊζίδης

25η Μαρτίου / 1η Απριλίου 
Μαρία Χριστοδουλίδου

28η Οκτωβρίου
Χριστίνα Αργυρού

Ψευδοκράτος / Πολυτεχνείο 
Στέλλα Αντωνιάδου

Διεύθυνση Χορωδίας / Ορχήστρας:
Θεόδουλος Βακανάς, 
Καθηγητής Μουσικής

Διδασκαλία Χορών: 
Μαρία Πηλιά, 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Επιμέλεια Ήχου: 
Μάριος Κατσουρός, Β.Δ.
Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας
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Ημερολόγιο της Χρονιάς

Παρασκευή 9-9-2016

Πρώτη ημέρα παρουσίας των μαθητών στη 
Σχολή.

Έναρξη μαθημάτων.

Πέμπτη 29-9-2016

Συνάντηση Γνωριμίας των διδασκόντων 
καθηγητών με τους γονείς των μαθητών της Α’ 
Γυμνασίου.

Παρασκευή 30-9-2016

Εορτασμός της Επετείου Ανακήρυξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δευτέρα 3-10-2016

Έναρξη Προαιρετικών Εξωδιδακτικών Δραστη-
ριοτήτων.

Τετάρτη 5-10-2016

Ημέρα του Εκπαιδευτικού - Δεξίωση από τον 
Σύνδεσμο Γονέων.

Έναρξη μαθημάτων προετοιμασίας για εισδοχή 
στην Α’ Γυμνασίου.

Πέμπτη 6-10-2016

Δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών. 

Παρασκευή 7-10-2016

Εκλογές Συμβουλίων Τμημάτων και Κεντρικού 
Μαθητικού Συμβουλίου.

Δευτέρα 10-10- Παρασκευή 14-10-2016

Έρανος για τον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων.

Πέμπτη 13-10-2016

Open Electives.

Δευτέρα 24-10 - Πέμπτη 27-10-2016

Έρανος  για τον Ραδιομαραθώνιο.

Παρασκευή 28-10-2016

Παρέλαση των μαθητών του Γυμνασίου 
και Λυκείου. 

Πέμπτη 27-10-2016

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 
28ης Οκτωβρίου.
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Κυριακή 13-11-2016

Forum – Fun Day.

Τρίτη 1-11 -Παρασκευή 11-11-2016

Έρανος Ερυθρού Σταυρού για τα χριστουγεννιάτικα 
πακέτα αγάπης.

Τετάρτη 2-11-2016

Ενημερωτική Διάλεξη για τους γονείς των μαθη-
τών του Λυκείου με θέμα: «Σπουδές στην Ολλαν-
δία και Ιταλία: κριτήρια εισδοχής και προγράμμα-
τα σπουδών».

Πέμπτη 3-11-2016

Διαγωνισμός Euro-Quiz – Β΄Λυκείου.

Παρασκευή 11-11-2016

«Ημέρα Αγάπης» - Πώληση donuts για 
φιλανθρωπικό σκοπό.

Τρίτη 8-11-2016

Open Electives.

Δευτέρα 14-11-2016

Ανώμαλος δρόμος.

Τρίτη 15-11-2016

Εκδήλωση Καταδίκης του Τουρκοκυπριακού 
Ψευδοκράτους.

Δευτέρα  21-11-2016

Προβολή Ντοκιμαντέρ «Μνήμη Πολυτεχνείου», 
στο αμφιθέατρο της Σχολής.

Συμμετοχή μαθητών στα εκπαιδευτικά εργαστή-
ρια ΜΕΡΑ και ΤΕΚΕ.

Πέμπτη 24-11-2016

Προβολή Ντοκιμαντέρ «Μνήμη Πολυτεχνείου», 
στο αμφιθέατρο της Σχολής.

Τετάρτη 30-11-2016

Εκδρομή στη Λεμεσό.
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Σάββατο 3-12-2016

Παγκύπριος Διαγωνισμός Κριτικής Σκέψης για 
παιδιά Γ΄- Δ΄ - Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού, που διοργά-
νωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Ερα-
τοσθένης», στη Σχολή μας.

Παρασκευή 16-12-2016

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Συνδέσμου 
Γονέων. 

Εφαρμογή Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας.

Δευτέρα 19-12 - Παρασκευή 23-12-2016

Open Electives.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλανθρω-
πίας  πωλήθηκαν  κρέπες στην κεντρική αυλή για 
φιλανθρωπικό σκοπό.

Το μουσικό σχήμα της σχολής μας τραγούδησε 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη Βουλή και στο 
Προεδρικό. 

Τετάρτη 21-12-2016

Φιλανθρωπικό Παζαράκι Συνδέσμου Παι-
διών με Αυτισμό.

Κυριακή 4 -12-2016

Συμμετοχή του Μουσικού Σχήματος της Σχολής 
σε φιλανθρωπική εκδήλωση του Σωματείου Αλ-
κυονίδες.
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Δευτέρα 23-1 και Τρίτη 24-1-2017

«Διήμερο του Εκπαιδευτικού» - Σεμινάρια 
καθηγητών. 

Παρασκευή 20-1-2017

Λήξη Α’  Τετραμήνου.

Τετάρτη 25-1 - Πέμπτη 26-1-2017

Έκθεση βιβλίου από το βιβλιοπωλείο «Βεργίνα».

Τετάρτη 25-1-2017

Έναρξη Β’  Τετραμήνου. 

Παρασκευή 27-1-2017

Συμμετοχή στη Μαθηματική Σκυταλοδρομία Γυ-
μνασίου.

Συμμετοχή των Λαβάρων της Σχολής  στον Εκκλη-
σιασμό και Ανακοίνωση Υποτροφιών.

Αιμοδοσία μαθητών της Γ’ Λυκείου, Γονέων και 
Καθηγητών της Σχολής. 

Δευτέρα  6-2-2017

Συμμετοχή μαθητών στην Ημερίδα της Μητρό-
πολης Τριμυθούντος  με θέμα: «Τη νεότητα παι-
δαγώγησον, Μέγας Βασίλειος».

Πέμπτη 2-2-2017

Επίδοση των Δελτίων Προόδου Α΄ τετραμήνου 
στους μαθητές.

Τετάρτη 8-2-2017

Εναλλακτικές δραστηριότητες για τους μαθητές 
Λυκείου.

Παρασκευή 3-2-2017

Παρουσίαση project από ομάδες μαθητών της  Α΄ 
και Β΄ Γυμνασίου, στο αμφιθέατρο της Σχολής.
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Τετάρτη 8-2-2017

Διαγνωστικό δοκίμιο Χωρικής –Οπτικής και Δη-
μιουργικής Νοημοσύνης για μαθητές Α’ και Β΄ Γυ-
μνασίου.

Open Electives.

Παρασκευή 10-2-2017

Αθλητική Ημερίδα Στίβου.

Δευτέρα 13-2 -Τρίτη 14-2-2017

Ημέρα Αγάπης – Πώληση κρεπών για φιλαν-
θρωπικό σκοπό.

Παρασκευή 10-2 -Κυριακή 12-2-2017

Συμμετοχή μαθητών στον Παγκύπριο Διαγωνι-
σμό MATHFactor Cyprus 2017.

Πέμπτη 16-2-2017

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης του Θ.Ο.Κ. 
«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», από τους μαθη-
τές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

Εκδηλώσεις Τσικνοπέμπτης.

Πέμπτη 23-2-2017

Επίσκεψη γονέων μαθητών Γυμνασίου στη Σχολή 
για να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά και την 
επίδοση των παιδιών τους.

Παρασκευή 24-2-2017

Επίσκεψη γονέων μαθητών Λυκείου στη Σχολή 
για να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά και την 
επίδοση των παιδιών τους.
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Δευτέρα 20-3 -Τετάρτη 29-3-2017

Συγγραφή σχολίων από καθηγητές  για την επίδοση 
των μαθητών.

Σάββατο  25-3-2017

Συμμετοχή μαθητών στη Δοξολογία. 

Παρέλαση των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου.

Δευτέρα 27-3-2017

Κοινός εορτασμός των  εθνικών  επετείων  της 
25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου.

Τρίτη 28-3-2017

Ακαδημαϊκή Ημερίδα. Παρουσίαση των projects 
των μαθητών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

Τετάρτη 1-3-2017

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου παρακολού-
θησαν θεατρική παράσταση βασισμένη στο δι-
ήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Έρως 
Ήρως».

Πέμπτη 23-3 - Παρασκευή 24-3-2017

Θεατρική παράσταση Σχολής «Όρνιθες» του Αρι-
στοφάνη, στο Σατιρικό Θέατρο.

Τετάρτη 29-3 - Κυριακή 2-4-2017

Συμμετοχή της μαθήτριας Ιωακείμ Μικαέλλας, 
Ε4, στον τελικό του διαγωνισμού MATHFactor 
Europe 2017, στο Βουκουρέστι.

Πέμπτη 2-3-2017

Συμμετοχή ομάδας μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυ-
κείου στις δραστηριότητες του προγράμματος 
«Βουλή των Εφήβων».

Πέμπτη 2-3 - Παρασκευή 3-3-2017

Παζαράκι προϊόντων των εταιρειών «Bloom» 
και «Nscteam», στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
Junior Achievement.

Τετάρτη 15-3-2017

Εισαγωγικές Εξετάσεις για εισδοχή στην Α’ τάξη 
Γυμνασίου.

Σάββατο 18-3-2017

Συμμετοχή ομάδας μαθητών στη Διημερίδα Προε-
πιλογής  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Κύ-
πρου, στο Τ.Ε.ΠΑ.Κ. 

Πέμπτη 16-3 Παρασκευή 17-3-2017

Διήμερο Γαλλοφωνίας.
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Τρίτη 4-4 -Τετάρτη 5-4-2017

Διήμερο Εργασίας για τους μαθητές της 
Α΄ Λυκείου. 

Τρίτη 16-5-2017

Έναρξη Παγκύπριων Εξετάσεων.

Τρίτη 4-4-2017

Εναλλακτικές δραστηριότητες για τους μαθητές 
Γυμνασίου.

Τετάρτη 5-4 - Κυριακή 9-4-2017

Εκδρομή των μαθητών της Α΄ Λυκείου στη 
Βιέννη.

Πέμπτη 25-5-2017

Ψυχομετρικά Διαγνωστικά Δοκίμια Λογι-
κομαθηματικής Νοημοσύνης, Γλωσσικής 
Νοημοσύνης και Κριτικής Σκέψης, για τους 
νεοεισαχθέντες μαθητές.

Παρασκευή 28-4-2017

«Forum Music – Barbeque Night».

Παρασκευή 5-5-2017

Ημέρα Αγάπης – Πώληση donuts για φιλανθρω-
πικό σκοπό.

Τρίτη 9-5-2017

Τελική εκδρομή.

Δευτέρα 22-5-2017

Απονομή αναμνηστικών πλακετών στους τελει-
όφοιτους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και δεξίωση 
από τον Σύνδεσμο Γονέων της Σχολής.
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Τετάρτη 14-6-2017

Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμών Kangourou, του 
Ιδρύματος Θαλής.

Πέμπτη 29-6-2017

Τελετή λήξης μαθημάτων και αποφοίτησης 
Λυκείου 2016 - 17και απονομή Βραβείων και 
Διακρίσεων.
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Η φετινή σχολική χρονιά, αποτέλεσε, αναμφίβολα 
χρονιά ποικίλης δράσης και επιτυχιών για το Αθλη-
τικό Τμήμα της Σχολής το οποίο ολοκλήρωσε τη 
δεύτερη χρονιά λειτουργίας του. Με βασική επιδί-
ωξη τον παραγωγικό συνδυασμό παροχής ακαδη-
μαϊκών γνώσεων και αθλητικών κινήτρων στους 
μαθητές που φοιτούν σε αυτό, το Αθλητικό Τμήμα 
επέδειξε και φέτος πλούσια δράση.    

Αρχικά, το Αθλητικό Τμήμα είχε την τιμή και τη χαρά 
να φιλοξενήσει στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχο-
λής, τον ποδοσφαιριστή του Αποέλ, Πιέρο Σωτηρίου, 
επίσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
των σπουδών του Πιέρου στο Sport Science. 

Παράλληλα, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, στο 
πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης του Συνδέσμου 
Hope for Children Cyprus για την καταπολέμηση του 
σχολικού εκφοβισμού, επισκέφθηκε τη Σχολή μας, ο 
διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστής και τώρα προπονη-
τής Gustavo Manduca.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σχολή, μίλη-
σε στους μαθητές για τις προκλήσεις που αντιμετώ-
πισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του και τόνισε τη 
σημασία της ομαδικότητας και της αλληλοβοήθειας, 
τονίζοντας ότι οι αξίες αυτές είναι άκρως αντίθετες με 
το bullying. 

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία, στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
,η παρουσίαση του Αθλητικού Τμήματος της Σχολής. 
Κύριοι ομιλητές ήταν η Διευθύντρια της Σχολής, κ. 
Αντιγόνη Τζιαπούρα και ο Διευθυντής του Αθλητικού 
Τμήματος, κ. Νεόφυτος Λάρκου. 

Ακολούθησε, την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, η διαδι-
κασία αξιολόγησης των υποψηφίων μαθητών/ποδο-
σφαιριστών για την ένταξη τους στο Αθλητικό τμήμα 
της Σχολής μας. Η διαδικασία αξιολόγησης είχε διάρ-
κεια 3 ωρών και περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής, αντί-
ληψης, αντίδρασης, καθώς και αγώνα ποδοσφαίρου.

Κορύφωση της καθολικής προσπάθειας τόσο των 
καθηγητών του Αθλητικού Τμήματος όσο και των μα-
θητών, ήταν η κατάκτηση από την ομάδα Futsal της 
Σχολής μας (Αρρένων Γυμνασίου) της 1ης θέσης στο 
τουρνουά Futsal Ιδιωτικών Σχολείων. Ο τελικός διεξή-
χθη στις εγκαταστάσεις της Σχολής Pascal στη Λευκω-
σία και στον τελικό η ομάδα της Σχολής μας επικράτη-
σε με σκορ 6-5 της ομάδας του Pascal.

Αναμφίβολα, ο αθλητισμός ανέκαθεν αποτελούσε και 
αποτελεί εχέγγυο για το «κτίσιμο» ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων ικανών να αντιμετωπίσουν τις προ-
κλήσεις της σύγχρονης εποχής. Η Σχολή μας έθεσε 
ήδη τον πήχη ψηλά στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθ-
μιση των παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων σε 
συνδυασμό πάντα με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή 
γνώση ανταποκρινόμενη στα προγράμματα του Υπουρ-
γείου Παιδείας. 

Aθλητικό Τμήμα
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Ξύλο, Φωτιά, Γη, Μέταλλο και Νερό.

Όλος ο κόσμος μας δομείται θεμελιακά από αυτά τα 5 βασικά 
στοιχεία. Οι αλληλεπιδράσεις και οι αναμείξεις τους, η αέναη 

κίνησή τους, οικοδομούν όλα τα υλικά και άυλα, ορατά 
και αόρατα αντικείμενα του Σύμπαντος. Και μέσα σ’ αυτό 

ονειρευόμαστε, δημιουργούμε, απολαμβάνουμε τις επιτυχίες μας 
και γευόμαστετη χαρά της ευτυχίας.

Ξύλο - Δημιουργικότητα, Καινοτομία, Κοινωνικότητα, Λογική
Φωτιά - Ενθουσιασμός, Ενέργεια, Αισιοδοξία

Γη - Σταθερότητα, Μεθοδικότητα, Εξέλιξη, Εφηβεία
Μέταλλο - Συγκομιδή, Επιτυχία, Εκπλήρωση, Διάκριση

Νερό - Μετακινήσεις, Μάθηση, Επικοινωνία, Λογοτεχνία, Τέχνες

Οι συμβολικές προεκτάσεις των 5 αυτών στοιχείων, 
«μεταφρασμένες» στη δική μας γήινη γλώσσα.

Η αντιστοιχία προφανής ... πρόκειται για τα στοιχεία του          
δικού μας, σχολικού σύμπαντος!





«Διαρρήχτες του ήλιου, δεν είδαν ποτέ τους πράσινο 
κλωνάρι δεν άγγιξαν φλογισμένο στόμα, δεν ξέρουν τι 
χρώμα έχει ο ουρανός.»

Μίλτος Σαχτούρης, «Αστεροσκοπείο»

Η ενέργεια του Ξύλου είναι αυτή της Άνοιξης, της γέννησης, της 
ανάπτυξης. Το ξύλο συμβολίζει τη δημιουργικότητα, το «γέννημα» 
των ιδεών την κινητικότητα, τη φιλοδοξία, τον ευγενή ανταγωνισμό. 

Δημιουργικότητα, Καινοτομία, Κοινωνικότητα, Λογική!
Οι πιο πάνω αρετές αποτέλεσαν τη βάση για τις Διακρίσεις των 
μαθητών μας, για τα Παγκύπρια και Διεθνή Βραβεία που διεκδίκησαν 
και πήραν φέτος καθώς και για τις Εργασίες που εκπόνησαν στο 
πλαίσιο των μαθημάτων τους. Παράλληλα, η Κοινωνική Προσφορά 
της Σχολής, αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τον ανιδιοτελή 
χαρακτήρα των μαθητών μας οι οποίοι πέρα από τις προσωπικές 
τους φιλοδοξίες και τους ατομικούς τους στόχους επιδεικνύουν την 
έμπρακτη αγάπη τους για τον συνάνθρωπό τους.   

 ξύλο
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Οι διακρίσεις των μαθητών μας ήταν και τη φε-
τινή σχολική χρονιά εντυπωσιακές! Κι όλες, 
αναμφίβολα, αποτελούν δικαίωση της συνεχούς 
προσπάθειας, του ζήλου και της αφοσίωσης των 
μαθητών μας στις προσδοκίες και στους στόχους 
τους. 

Α. Παγκύπρια και Διεθνή Βραβεία
1. Ι΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός Ιεράς Αρχιεπι-

σκοπής Κύπρου

 Γυμνάσιο: Γ΄ Βραβείο Ιωάννου Χριστιάνα, Β4

 Λύκειο: Τιμητική Διάκριση Κωνσταντίνου 
Έμιλυ-Άντρεα, Δ2

2. 20ος Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός 
Δοκιμίου του Δήμου Κερύνειας για τη Σχολι-
κή Χρονιά 2016-2017

 Α΄ Παγκύπριο Βραβείο: Μανώλη Παναγιώτα, Ε2

 Έπαινος: Νικολάου Όλγα, Ε2

3. 46ος Διεθνής Ταχυδρομικός Διαγωνισμός 
Σύνταξης Επιστολής από νεαρά πρόσωπα 
μέχρι 15 ετών για το 2017

 Α΄ Παγκύπριο Βραβείο: Κωνσταντίνου Αλέ-
ξανδρος, Α2

 Ο μαθητής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 
46ο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνταξης Επιστολής. 

4. Παγκύπριος Διαγωνισμός Γραμματοσήμου 
με θέμα: «Το Φυσικό Περιβάλλον και το Κυ-
πριακό Γραμματόσημο»

 Α  ́Παγκύπριο Βραβείο: Παναγιώτου Ευστάθιος, Β1 

 Α΄ Έπαινος: Μιχαήλ Μιχάλης, Β5

5. Διαγωνισμός Euro-Quiz 2016

 Διάκριση: Χριστοφίδη Παντελία, Ε4

 Η μαθήτρια θα συμμετάσχει σε σύνοδο της 
Ευρωβουλής των Νέων, γνωστή ως Euroscola, 
στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο.

6. 28οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου

 Α΄ Παγκύπριο Βραβείο στην κατηγορία Αρχαί-
ου Δράματος με την κωμωδία «Όρνιθες» του 
Αριστοφάνη.

7. Z΄ Διαγωνισμός ΜathFactor Cyprus με θέμα: 
«Η απαγωγή της Λογικής» 

            Α΄ Παγκύπριο Βραβείο: Ιωακείμ Μιχαέλλα, Ε4

8. 18η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα 

Χρυσό μετάλλιο

Κόκκινος Ανδρέας, Β2

Οικονομίδης Ανδρέας, Β2

Αργυρό μετάλλιο

Νικολαΐδης Στέλιος, Α1 

Παντελή Στέφανος, Β3 

Χατζηγαβριήλ Χαρά, Β4

Οι διακρίσεις των μαθητών της Σχολής μας



35

Χάλκινο μετάλλιο

Ιωσήφ Παναγιώτα, Α1 

Κωνσταντίνου Ορέστης, Α3 

Σιάμισιης Ανδρέας, Β2

Γιαπατού Χρυσταλλένη, Β4 

Λαγού Δέσποινα, Γ3 

Χριστοφίδη  Παντελία, Ε4 

9. Διαγωνισμός Δημοσιογραφικού Άρθρου για 
τα Μαθηματικά με θέμα: «Οι εφαρμογές των 
Μαθηματικών στις άλλες επιστήμες»

Έπαινος: Ιωσήφ Παναγιώτα, Α1

10. Παγκύπριος Διαγωνισμός «Καταναλωτές Εν 
Δράσει» ο οποίος διοργανώνεται από την 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

 Β΄ Παγκύπριο Βραβείο: Κυριάκου Μάρκος Β4, 
Δημητρίου Αναστάσης Β4, Σμυρίλης Χαράλα-
μπος Β4, Θεμιστοκλή Χάρης Β4

11. Διαγωνισμός στο πλαίσιο του προγράμματος 
“Rular Dear Agenda – EYD 2015” που χρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Το 
περιβάλλον και οι γύρω μου: Ενδιαφέρομαι 
– Ενεργώ – Ευαισθητοποιώ»

 Α΄ Παγκύπριο Βραβείο: Γεωργιάδης Δημήτρης 
Γ1, Σπύρου Ανδρέας Γ1

12.  Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου Νέων (EYP)

 Βίδρας Νικόλας, Ε2

 Ο μαθητής έχει επιλεγεί να εκπροσωπήσει την 
Κύπρο ως Ευρωβουλευτής.

13.  Διημερίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων

 Ζαχαριάδης Ιωνάς Ε2, Οικονομίδη Μαρίνα Ε2, 
Νικολεττή Άντρια Ε4, Ιωακείμ Μιχαέλλα Ε4, 
Μιντίκκη Αναστασία Ε4, Στρατή Μυρσίνη Ε4

 Οι μαθητές έχουν προκριθεί στην τελική φάση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων και θα 
συμμετάσχουν στο 11ο Εθνικό Συνέδριο.

14.  Πρόγραμμα «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου»

 Τιμητική Διάκριση: Κόμπου Γεωργία Ε2, Ρή-
γος Λάμπρος Ε2, Λεβέντης Λούκας Ε2, Βίδρας 
Νικόλαος Ε2, Οικονομίδη Μαρίνα Ε2, Ζαχα-
ριάδης Ιωνάς Ε2 και Ιορδάνους Κάλλια Ε3. Οι 
μαθητές αυτοί θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο 
στο Πρόγραμμα Euroscola, στο Στρασβούρ-
γο.

15. 1ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Συγγραφής 
Ευρωπαϊκού Μαθητικού Δοκιμίου Β΄ Λυκείου

 Τιμητικός Έπαινος: Στρατή Μυρσίνη, Ε4. Η 
μαθήτρια θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της 
Ευρωβουλής των Νέων Euroscola στο Στρα-
σβούργο τη σχολική χρονιά 2017-18.
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16. Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄ Γυμνασί-
ου ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2017

 Χρυσό: Ζαχαρία Αλκίνοος Α3

 Αργυρό: Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Α2, Kωνστα-
ντίνου Ορέστης Α3, Δουμανίδης Δημήτριος 
Α3, Χαραλάμπους Κατερίνα Α3

 Χάλκινο: Ιωσήφ Παναγιώτα Α1, Νικολαΐδης 
Στέλιος Α1, Χατζηβασιλείου Ηλιάνα Α2, Σαββί-
δης Χαράλαμπος Α2, Χατζηγιάννη Λουΐζα Α2, 
Γεμενιτζή Αθηνά Α3

 Έπαινος: Λαγού Στυλιανός Α1, Ευριπίδου Μι-
χαέλλα Α3, Μενελάου Άννα Α3, Σάββα Γεωργία 
Α3

17. Διαγωνισμός Διαλογικών Συζητήσεων του Α΄ 
Φεστιβάλ Επιστήμης Κύπρου που διοργάνωσε 
το Πανεπιστήμιο UCLAN CYPRUS

 Β΄ Παγκύπριο Βραβείο

 Καραμαλλάκης Ανδρέας, Ε1

 Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Ε1

 Μαυραντώνη Αλεξία, Ε3

 Νικολεττή Άντρια, Ε4

18. Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας ΙΒΟ 2017 
Β΄ΦΑΣΗ 

 Χάλκινο Μετάλλιο: Πούννας Λοΐζος, Στ1

19. Διαγωνισμός Επιστήμης στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Γνώσης του Πανεπιστημίου UCLAN 
CYPRUS

 3η θέση: Οικονομίδη Μαρίνα, Ε2

20. 13η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής Α΄ Γυμνα-
σίου

 Χάλκινο Mετάλλιο: Ζαχαρία Αλκίνοος, Α3

21. 13η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής Β΄ Γυμνα-
σίου

 1η θέση: Οικονομίδης Αντρέας, Β2

 7η θέση: Κόκκινος Ανδρέας, Β2

 10η θέση: Σιάμισιης Ανδρέας, Β2

22. 13η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής Γ΄ Γυμνα-
σίου

 1η θέση: Ζαχαρία Χάρης, Γ1

23. Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με 
θέμα: «ΒΗΜΑΤΑ», της Παγκύπριας Ομοσπον-
δίας Συνδέσμων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων

  Έπαινος: Μαντορίνη Άντρια, Στ3

24. 6ος  Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τε-
χνών Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα «Συνδέο-
ντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς»

       Β’ παγκύπριο βραβείο (Κατηγορία «Αφίσα»): 
Λοΐζου Νεφέλη, Γ1

          Γ’ παγκύπριο βραβείο - Κατηγορία «Μνημειακά 
Έργα»

 Η Σχολή μας εξασφάλισε 3ο Παγκύπριο Βρα-
βείο στην Κατηγορία «Μνημειακό Έργο» με τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών του Γυμνασίου.

 

6ος  Παγκύπριος ∆ιαγωνισµός Εικαστικών Τεχνών,  
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
«Συνδέοντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς» 
2ο Βραβείο στην Κατηγορία Αφίσας 
Μαθήτρια, Λοϊζου Νεφέλη, Γ1 
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25. Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou Νέων Ελλη-
νικών του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ

 Χρυσό μετάλλιο 

 1. Ιωσήφ Νάγια, A1

 2. Νικολαΐδης Στέλιος, A1

 3. Πετούσης Γεώργιος,  A1

 4. Ιεροδιακόνου Θεοδόσης, A2

 5. Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, A2

 6. Γεμενιτζή Αθηνά, A3

 7. Ζαχαρία Αλκίνοος, A3

 8. Ζαχαρία Ειρήνη, A3

 9. Κωνσταντίνου Ορέστης, A3

 10. Μενελάου Άννα, A3

 11. Σάββα Γεωργία, A3

 12. Χαραλάμπους Κατερίνα, A3

 13. Δημητρίου Χαράλαμπος, B1

 14. Τοφαρής Σάββας, B1

 15. Ευαγγέλου Άγγελος, B2

 16. Κόκκινος Ανδρέας, B2

 17. Οικονομίδης Ανδρέας, B2

 18. Σιάμισιης Ανδρέας, B2

 19. Δημητρίου Ελενίτσα, B3

 20. Παντελή Στέφανος, B3

 21. Παπαλοΐζου Κορίνα, B3

 22. Σούλα Μικαέλα, B3

 23. Ιωάννου Χριστιάνα, B4 

 24. Κουρκουλή Γεωργία, B4

 25. Χατζηγαβριήλ Χαραλαμπία, B4 

 Χάλκινο μετάλλιο

 1. Ραφαήλ Ραφαέλ Κωνσταντίνος, A1

 2. Φωτίου Σωτηρία, A1

 3. Ιεροδιακόνου Χρίστος, A2

 4. Χατζηγιάννη Λουΐζα, A2

 5. Χατζηβασιλείου Ηλιάνα, A2 

 6. Ανδρέου Χριστίνα, A3

26. Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou Μαθηματι-
κών του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ

 Αργυρό μετάλλιο

          Νικολαΐδης Στέλιος, Α1 

 Κόκκινος Αντρέας, Β2

 Χάλκινο μετάλλιο

          Ιεροδιακόνου Θεοδόσης, Α2

 Οικονομίδης Αντρέας, Β2

 Σιάμισιης Αντρέας, Β2

 Ζαχαρία Χάρης, Γ1

27.  Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou Αγγλικών 
του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ

 

 Χρυσό μετάλλιο

 Κωνσταντίνου Ορέστης, A3

 Αργυρό μετάλλιο

          Βίδρας Νικόλαος, E2

 

 Χάλκινο μετάλλιο

          Νικολαΐδης Στέλιος, A1 

          Νατσιόπουλος Θωμάς, B2

28. Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou Γαλλικών 
του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ

 

 Χρυσό μετάλλιο

         Ιωάννου Χριστιάνα, B4 

 

 Αργυρό μετάλλιο

         Δαμιανού Ανδρέας, Δ3

 Χάλκινο μετάλλιο

        Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, A2 

Β. Άλλες διακρίσεις
1.  Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθηματικών Κυ-

πριακής Μαθηματικής Εταιρείας

 Έπαινος: Κόκκινος Ανδρέας 

 Έπαινος: Σιάμισιης Ανδρέας 

 Έπαινος: Λαγού Δέσποινα 

2. Διαγωνισμός στη Νεοελληνική Γλώσσα «ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΟΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ

 Κατηγορία: Eπιτραπέζιο παιχνίδι

 Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Α2

 Μενελάου Άννα, Α3

3. ΣΤ΄ Μαθηματική Σκυταλοδρομία 

 Στον υποχρεωτικό διαγωνισμό Μαθηματικών 
για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία η Σχο-
λή κατέλαβε την 6η θέση στην κατάταξη ανά-
μεσα σε 80 Γυμνάσια και την 1η θέση ανάμεσα 
σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία της Λευκωσίας.
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4. 13η Παγκύπρια Λογιστική Ολυμπιάδα

 Έπαινος: Σαββίδου Μαριλένα, Ε1 

5. Διαγωνισμός «Ιδρύματος Προώθησης Έρευ-
νας» Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαί-
δευση – «Τ.Ε.Κ.Ε.». Τίτλος: «Προϊόν Ασφαλούς 
Φύλαξης Τροφίμων στην Σχολική Τσάντα» 
Έπαινος: Αργυρίδης Γιώργος Β1, Μαρκίδου 
Νάγια Β1, Γιαπατού Χρυσταλλένη Β4, Παπα-
λοΐζου Κυριακή Β4, Παντελή Βασιλική Β4, Πα-
τρόκλου Σάββας Γ1, Αγγελή Περσεφόνη Γ1 

6. Η΄ Διαγωνισμός Επιλογής για μαθητές κάτω 
των 15,5 ετών (επιλογή ομάδας JBMO)

 Κόκκινος Ανδρέας, Β2 και Λαγού Δέσποινα, 
Γ3. Οι μαθητές της Σχολής έφτασαν στην τελι-
κή φάση της επιλογής.

7. Επαρχιακή Ολυμπιάδα Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

 Έπαινος: Ευαγγέλου Ευάγγελος, Β2

 Έπαινος: Παντελή Στέφανος, Β3

 Έπαινος: Ιωάννου Χριστιάνα, Β4

8.  Επαρχιακή Ολυμπιάδα Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

 Έπαινος: Σπύρου Ανδρέας, Γ1

9. Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Β΄ Γυμνασί-
ου Αριστοτέλης 2017

 Επαινος: Στρατής Ορέστης, Β2, Ιωάννου Χρι-
στιάνα, Β4

10. Eπαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών Κυ-
πριακής Μαθηματικής Εταιρείας 

 1. Ζαχαρία Αλκίνοος  3ο Βραβείο

 2. Νικολαΐδης Στυλιανός  Έπαινος

 3. Χατζηγαβριήλ Χαραλαμπία Έπαινος

 4. Κόκκινος Ανδρέας  Έπαινος

 5. Οικονομίδης Ανδρέας  Έπαινος

 6. Παντελή Στέφανος  Έπαινος

 7. Σιάμισιης Ανδρέας  Έπαινος

 8. Λαγού Δέσποινα  Έπαινος

 9. Χριστοφίδη Παντελία  Έπαινος 

Γ. Αθλητικές διακρίσεις

1. Η ομάδα Futsal Αρρένων Γυμνασίου κατέκτη-
σε το Πρωτάθλημα Futsal Ιδιωτικών Σχολείων.

2. Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης Καράτε

 1η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 52 kg

 1η θέση στο ΚUMITE στην Κατηγορία Ομαδικό 

 Παγκύπριοι Αγώνες Καράτε

 1η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 52 kg

 1η θέση στο KATA

 Μαλαθούρας Γιώργος, Γ3

3. Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης Καράτε

 2η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 50 kg

   

 Παγκύπριοι Αγώνες Καράτε

 1η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 57 kg

 Zαχαριάδης Χρίστος, Β2

4. Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης Καράτε

 3η θέση στο KUMITE στην κατηγορία U16

 Παγκύπριοι Αγώνες Καράτε

 2η θέση στο KUMITE στην κατηγορία U16

 Φουκκαρή Νικόλας, Ε3

5. 19ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε

 5η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 68 kg

 

 Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης Καράτε

 3η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 68 kg

 3η θέση στο KUMITE στην κατηγορία Ομαδικό 



39

 Πρωτάθλημα Ισραήλ Καράτε

 1η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 68 kg

 Παγκύπριοι Αγώνες Καράτε

 1η θέση στο KUMITE στην κατηγορία 68 kg

 Σταματάρης Αντρέας, Ε1

6. Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου

 1η θέση στη Σκυταλοδρομία 4 Χ 100 στην ηλι-
κία U19 για το ΓΣΠ

 Περιφερειακοί Σχολικοί Αγώνες Στίβου

 1η θέση στα 400μ.

 Παπαχρίστου Σωτήρης, Στ2

7. Παγκύπριοι Αγώνες Χορού Latin και Hip Hop

 1η θέση αντιστοίχως

 Μέσσιου Κωνσταντίνα, Στ4

8. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμπο-
δίων στο Άθλημα της Ιππασίας

 1η θέση στην Κατηγορία Δ

 2η θέση στο Πρωτάθλημα Κύπρου στην Κατη-
γορία Novice Εφήβων και Ιππικής Δεξιοτεχνίας

 Στασή Μαρίνα, Γ2

9. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης

 2η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Διπλού 
Παίδων

 3η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Απλού 
Παίδων

 1η θέση στο Παγκύπριο Διασωματειακό Πρω-
τάθλημα Εφήβων

 1η θέση στο Παγκύπριο Διασωματειακό Πρω-
τάθλημα Παίδων

 Γεωργίου Στυλιανός, Γ3 

10. Παγκύπριοι Αγώνες Κολύμβησης

 1η θέση στα 200μ. πεταλούδα

 2η θέση στα 200μ. ελεύθερο

 1η θέση στα 100μ. πεταλούδα με νέο παγκύ-
πριο ρεκόρ Κατηγορίας Παμπαίδων Α

 International Swim Meeting 

 1η θέση στα 100μ. ελεύθερο με νέο παγκύπριο 
ρεκόρ

 1η θέση στα 200μ. πεταλούδα με νέο παγκύ-
πριο ρεκόρ

 Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες κολύμβησης

 1η θέση στα 100μ. πεταλούδα

 Τσετσέλεια 2017

 1η θέση στα 50μ. πεταλούδα

 Τιμητική διάκριση από την Κυπριακή Ομο-
σπονδία Κολύμβησης στη βράβευση των κα-
λύτερων αθλητών για το 2016.

 Γκαμάρρα Νέρι Αρμάντο, Γ2

11. Παγκύπριοι Αγώνες Κολύμβησης

 1η θέση στα 50μ. ύπτιο

 1η θέση στα 100μ. ύπτιο

 1η θέση στα 200μ. ύπτιο

Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες Κολύμβησης

 1η θέση στα 200μ. μεικτής ατομικής με παγκύ-
πριο ρεκόρ.

 Παγκύπριο ρεκόρ στα 400μ. μεικτής ατομικής.

 Πετούσης Γιώργος, Α1
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Στo πλαίσιo της Κοινωνικής Προσφοράς της, 

η Σχολή μας, διεξάγει κάθε χρόνο  ποικίλους 

εράνους και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, με στόχο 

τη συλλογή χρημάτων για την ανακούφιση των 

συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Βασικός 

στόχος της φιλανθρωπικής μας δράσης, εκτός από 

την ανιδιοτελή προσφορά προς τον συνάνθρωπο, 

είναι να γαλουχήσουμε τους μαθητές μας με τις 

αρετές του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της 

αγάπης προς τον διπλανό μας.

 

Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  2 0 1 6
ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Οι υπεύθυνοι καθηγητές της Επιτροπής Κοινωνικής 

Πρόνοιας και Ερυθρού Σταυρού διεξήγαγαν 

έρανο για άπορη οικογένεια, η οποία διαμένει 

στη Λάρνακα. Πέρα από χρηματικές εισφορές, οι 

καθηγητές της Σχολής προσέφεραν τρόφιμα και 

είδη ρουχισμού για στήριξη της οικογένειας αυτής. 

ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ

Οι υπεύθυνοι καθηγητές της Επιτροπής Κοινωνικής 

Πρόνοιας και Ερυθρού Σταυρού, με την πολύτιμη 

βοήθεια των μαθητών της Σχολής, διεξήγαγαν 

έρανο για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών 

και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ). Οι μαθητές μας στήριξαν 

την προσπάθεια αυτή των συμμαθητών τους. Ο 

έρανος έγινε στον χώρο της Σχολής μας από τις 10 

Οκτωβρίου μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου.

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6
 ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Επιτροπές 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Ερυθρού Σταυρού, 

ανέλαβαν τη διεκπεραίωση του εράνου του 

Ραδιομαραθώνιου από τις 7 μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

ΕΡΑΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

Η Επιτροπή Κοινωνικής Προσφοράς και Ερυθρού 

Σταυρού της Σχολής, σε συνεργασία με τον Ερυθρό 

Σταυρό, συμμετείχε στην παγκύπρια εκστρατεία 

συλλογής τροφίμων για την ενίσχυση των 

οικογενειών της Κύπρου που χρήζουν στήριξης. Η 

φιλανθρωπική συλλογή προϊόντων που ξεκίνησε 

την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε την 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου με μεγάλη επιτυχία.

ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου, η οποία ορίστηκε 

ως «Ημέρα Αγάπης», οι μαθητές της Σχολής 

είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν donuts. Όλα τα 

καθαρά έσοδα διατέθηκαν για οικονομική στήριξη 

ενός επτάχρονου κοριτσιού, το οποίο επρόκειτο 

να κάνει μία επέμβαση στο εξωτερικό.

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6
ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, 

πωλήθηκαν κρέπες στη Σχολή και τα καθαρά 

έσοδα από την πώλησή τους δόθηκαν για στήριξη 

άπορων οικογενειών σε συνεργασία με το Σώμα 

Εθελοντών Λευκωσίας.

Κοινωνική Προσφορά
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ΥΙΟΘΕΣΙΑ 22 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Σε συνεργασία με το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας 

η Σχολή μας υιοθέτησε είκοσι δύο (22) άπορες 

οικογένειες. Οι μαθητές μας συνείσφεραν τρόφιμα, 

είδη ρουχισμού και παιχνίδια για τις οικογένειες, 

καθώς και το χρηματικό ποσό των €2.300,00, το 

οποίο είχε συγκεντρωθεί μετά από έρανο που 

διεξήχθη αλλά και από τα έσοδα από την πώληση 

κρεπών κατά τη διάρκεια του διημέρου 19 και 20 

Δεκεμβρίου.

Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 7
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Πραγματοποιήθηκε και φέτος, την Παρασκευή 

27 Ιανουαρίου 2017, η καθιερωμένη ετήσια 

αιμοδοσία η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη 

του ιδρυτή της Σχολής μας Κώστα Τζιαπούρα. Στην 

αιμοδοσία συμμετείχαν οι τελειόφοιτοι μαθητές 

μας, γονείς και τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων και 

καθηγητές της Σχολής. Η αιμοδοσία έγινε υπό την 

επίβλεψη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού 

του Μακάριου Νοσοκομείου. Η συμμετοχή των 

μαθητών μας στη διοργάνωση αυτή αποτελεί, 

αναμφίβολα, σε τέτοιους δυσοίωνους καιρούς μία 

αξιέπαινη, εθελοντική πράξη αγάπης προς τον 

συνάνθρωπό μας.

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 7
ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Στις 13  και 14 Φεβρουαρίου 2017, οι μαθητές 

της Σχολής είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν 

κρέπες. Όλα τα καθαρά έσοδα διατέθηκαν για τον 

Σύνδεσμο «Φίλοι ατόμων με ειδικές ανάγκες».

 

Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 7
ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Κατά τη διάρκεια του διημέρου 16  και 17 

Μαρτίου 2017, οι μαθητές της Σχολής είχαν την 

ευκαιρία να αγοράσουν κρέπες. Όλα τα καθαρά 

έσοδα διατέθηκαν για τις οικιστικές μονάδες του 

Ιδρύματος Στέλιου Ιωάννου.

Α π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 7
ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΣ

Οι μαθητές της Σχολής μας έγιναν αρωγοί σε αυτόν 

τον τόσο σημαντικό έρανο, ο οποίος έχει σκοπό τη 

βοήθεια των καρκινοπαθών συνανθρώπων μας.

Μ ά ι ο ς  2 0 1 7
ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017, οι μαθητές της 

Σχολής είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν donuts. 

Όλα τα καθαρά έσοδα διατέθηκαν για οικονομική 

βοήθεια ενός τρίχρονου αγοριού με πρόβλημα 

υγείας, αλλά και οικονομική στήριξη του 

Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων «ΕΛΑΖΩ».







Ι’ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου με θέμα:

Οι νέοι χρειάζονται περισσότερα πρότυπα παρά 

κριτικές. 

«Τα γνωρίσματα της ζωής των Αγίων της Εκκλησίας 

μας, ως πρότυπα ήθους στην εποχή μας».

Στη σύγχρονη τεχνοκρατική, ραγδαία 

μεταβαλλόμενη εποχή, ο αυτοσκοπός του 

σύγχρονου νέου δεν είναι η κατάκτηση του 

ενάρετου βίου αλλά η υιοθέτηση και η μίμηση 

των «ιδανικών», γι’ αυτόν, προτύπων. Αυτή η 

υπαρξιακή ανάγκη του σύγχρονου νέου να 

αυτοπροσδιοριστεί δεν καθορίζεται, λοιπόν, από 

το τι δεν πρέπει να κάνει, αλλά από ποια πρότυπα 

και κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθήσει. Έτσι, ενώ 

η κοινωνία κατηγορεί τον σύγχρονο νέο ότι δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που εναποθέτει 

σε αυτόν, ταυτόχρονα δεν του παρέχει τα εχέγγυα,  

για να υλοποιήσει τους  κοινωνικά επιθυμητούς  

στόχους. Αυτής της βαβελικής πραγματικότητας 

πρωταγωνιστές είναι οι σημερινοί νέοι. Πρόβατα 

χωρίς ποιμένα, ξένα προς τον κόσμο του 

πνεύματος, χωρίς σημεία αναφοράς, χωρίς σαφείς 

προσανατολισμούς, που αναζητούν να πιστέψουν 

στα πρότυπα που προτάσσει η σύγχρονη κοινωνία. 

Σε αυτήν την τρικυμία των καιρών, τα πρότυπα 

της χριστιανικής ζωής και συμπεριφοράς, που 

προτείνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, καθίστανται 

απόλυτα αναγκαία και αποτελούν τους φάρους της 

πνευματικής ζωής των νέων.

Είναι ευρύτατα εδραιωμένη η άποψη, ότι οι 

νέοι πάντα έχουν την τάση να ακολουθούν 

πρότυπα, στην προσπάθεια τους να 

διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους. Αυτός 

ο μηχανισμός κοινωνικοποίησής τους είναι πολύ 

φυσιολογικός, διότι μη έχοντας καθορίσει τις 

δικές τους συντεταγμένες στον κοινωνικό χώρο, 

αγκιστρώνονται από μορφές που σέβονται και 

θαυμάζουν, ενστερνίζονται τις αξίες τους και 

υιοθετούν τις ιδέες τους. Η εξεύρεση αξιομίμητων 

και υποδειγματικών προτύπων βίου αποτελεί για 

τους νέους, λοιπόν, μια ιδιαίτερη ανάγκη που 

χρειάζεται να εκπληρωθεί.

Αναντίλεκτα και νομοτελειακά, ένας χώρος που 

αποτελεί δεξαμενή προτύπων για τους νέους είναι 

η σύγχρονη, μαζικού τύπου, κοινωνία η οποία έχει 

οδηγήσει σε μια λανθασμένη ιεράρχη αναγκών. 

Αυτού του τύπου η κοινωνία, η οποία διέπεται από 

πνευματικό μαρασμό και ηθική ύφεση, δημιουργεί 

ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το «εγώ» και 

όχι για το «εμείς». Στο ίδιο μοτίβο, προβάλλει 

το πρότυπο του επαγγελματικά και οικονομικά 

επιτυχημένου με τη χρήση αθέμιτων μέσων και 

ελάσσονος μόχθου, το πρότυπο του ατομικιστή 

που επιδιώκει λύσεις χωρίς συλλογική δράση και 

δεν συμμετέχει στα κοινωνικά κινήματα του τόπου 

του και το πρότυπο του ατόμου που εξιδανικεύει 

τη σωματική διάσταση και αδιαφορεί για την 

πνευματική και ηθική πτυχή της προσωπικότητας 

του. Δυστυχώς, αυτές οι απρόσωπες, τυπικές και 

επιδερμικές συμπεριφορές δημιουργούν έναν 

αμοραλιστικό τρόπο ζωής που εγκαθιδρύει στις 

σχέσεις των ανθρώπων την αβεβαιότητα την 

αδιαφορία και την ιδιοτέλεια, με αποτέλεσμα την 

αποξένωση του ανθρώπου από τον συνάνθρωπό 

του και κατ’ επέκταση την οριστική και 

ολοκληρωτική του αλλοτρίωση. 

Αλληλένδετα, καταλυτικά αρνητική για τους 

νέους καθίσταται η επίδραση της  σημερινής, 

τυποποιημένης, μαζικής κατανάλωσης στην 

υπερτίμηση του υπερκαταναλωτισμού και 

η καθιέρωσή του ως το υπέρτατο αγαθό. Η 

επικέντρωση της ζωής των νέων γύρω από τις υλικές 

απολαύσεις, τον υλικό ευδαιμονισμό και την εύκολη 

και άνετη ζωή τους ακρωτηριάζει πνευματικά  και 

τους απομακρύνει από την αυθεντική ζωή που του 

προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες της εκκλησίας μας με 

τον υποδειγματικό και λαμπρό τους βίο. Αυτές τις 

ιδεολογικές κατασκευές, που έχουν αιχμαλωτίσει 

το πνεύμα του σημερινού νέου, επιβάλλουν και τα 

ΜΜΕ τα οποία γίνονται, ολοένα και σε μεγαλύτερο 

βαθμό, παράγοντες κρετινισμού της σκέψης και 

της κρίσης με την υπόθαλψη και τη δημιουργία 

νέων υλικών και αχρείαστων αναγκών. Και ενώ 

η σύγχρονη κοινωνία έχει μυήσει τη νεολαία 

στα κίβδηλα πρότυπά της, την κατακρίνει για τη 

συμπεριφορά της. Η υιοθέτηση από τον νέο του 

  Nέα Ελληνικά



«έχειν» ως αξία και όχι του «είναι» κατακρίνεται 

μέσα σε μια πολιτισμένη βαρβαρότητα απουσίας 

ορθολογικών κατευθύνσεων και προτύπων που 

δημιούργησε η σύγχρονη και «ώριμη» κοινωνία. 

Μέσα στο γενικό κλίμα της υποτίμησης των 

αξιών και της εικονοκλαστικής μανίας της εποχής 

μας, οι νέοι οδηγούνται σε αμφισβήτηση και 

απαξίωση του κατεστημένου. Η στάση τους 

απέναντι στους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, 

πολιτικούς, οικονομικούς θεσμούς της κοινωνίας 

τους, καθίσταται αδιάφορη και αποκαρδιωτική. 

Φαινόμενα όπως η επικράτηση των αθέμιτων 

μέσων, ο χρησιμοθηρικός σκοπός της 

εκπαίδευσης, η επικράτηση του ατομικιστικού 

ωφελιμισμού, η αναξιοκρατία, η ανεργία και η 

κοινωνική δυσπραγία έχουν οδηγήσει τον νέο 

σε μια ζωή ανούσια, σε ένα αίσθημα φυγής από 

την πραγματικότητα, στην αναζήτηση νέων 

υποκατάστατων όπως είναι τα ναρκωτικά και ο 

χουλιγκανισμός.  Η υλιστική αντιμετώπιση της 

ζωής, η βίωση τα ευμάρειας και της καλοπέρασης 

τον εμποδίζουν να κοινωνήσει με την αληθινή 

ζωή που μονάχα ο Χριστός προσφέρει. .

Θερμοί πρεσβευτές του Χριστού στον θρόνο της 

θείας μεγαλοσύνης είναι οι Άγιοι διδάσκαλοί μας, 

οι οποίοι μπορούν να καταστούν συνοδοιπόροι 

του σύγχρονου νέου στην πορεία του προς την 

ανακαίνιση και τη μεταμόρφωση. Οι Άγιοι, ως 

πρότυπα ήθους, πίστεως, φρονήματος αγάπης 

και προσφοράς μπορούν να διαδραματίσουν 

καθοριστικό ρόλο σε κάθε πτυχή της ζωής των 

νέων. Αρκεί μόνο να γνωρίσουν τον βίο τους, 

να ταυτισθούν μαζί τους και να ενσαρκώσουν, 

μέσω αυτού, όλα όσα αυτοί πρεσβεύουν.  

Λαμπρά και αμέτρητα είναι τα παραδείγματα του 

υποδειγματικού βίου των Αγίων Πατέρων μας.  

Ας μη λησμονούμε την  ενάρετη ζωή των Τριών 

Ιεραρχών, οι οποίοι έκαναν έναν βίο εν Χριστώ, 

απαρνήθηκαν τα πλούτη και τους τίτλους, που τους 

εξασφάλισαν η καταγωγή και η φήμη τους. Έζησαν 

και έδρασαν με αυτοθυσία κοντά στους φτωχούς, 

υπήρξαν στην πράξη κοινωνικοί επαναστάτες, 

δεν φοβήθηκαν την εξουσία, πάλεψαν μαζί της, 

πάλεψαν για τα πιστεύω τους, απειλήθηκαν, αλλά 

στάθηκαν ακλόνητοι στο έργο τους και ρίχτηκαν 

στον εκκλησιαστικό αγώνα, δηλαδή ενάντια 

στην εξουσία και στον παράνομο πλουτισμό. Ο 

Άγιος Γρηγόριος, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι 

κοινωνικές ανισότητες δεν είναι θέλημα θεού. Ο 

θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο…». 

Άλλο ένα αδιαμφισβήτητο παράδειγμα Αγίου, 

που έζησε κατά χάρη του τρόπου ζωής του Θεού, 

είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας. Μέσω της προσευχής, 

της  νηστείας, της  αγρυπνίας ο Άγιος, έγινε 

μια λαμπάδα που φώτιζε τους γύρω του. Μια 

διαρκής και έμπρακτη μορφή Χριστιανικής 

Αγάπης που βοηθούσε τους ανθρώπους να 

χαίρονται την αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη. 

Ας μην αποσιωπούμε, και το παράδειγμα του 

Αγίου Γεωργίου ο οποίος έφιππος στο άλογο 

του σκοτώνει τον δήθεν δράκο που ταυτίζεται 

με τα πάθη του κάθε ανθρώπου υποδεικνύοντας 

ότι αυτός μπορεί να επιβληθεί σε αυτά και να τα 

νικήσει μεταμορφώνοντας τα σε δυνάμεις που 

υπηρετούν την πορεία προς τον Θεό και τον 

συνάνθρωπό του.

Ευλογοφανές είναι το συμπέρασμα, ότι οι Άγιοι 

πατέρες αποτελούν μάρτυρες της παρουσίας του 

Θεού αφού με τον βίο τους φανερώνουν την εν 

Χριστώ ζωή και προσφέρουν τα κριτήρια ζωής 

που βοηθούν τους νέους να πορεύονται σωστά 

και να προχωρούν σε σωστές λύσεις. Οι Άγιοι, με 

την υποδειγματική τους ζωή, παίρνουν τους νέους 

από το χέρι και με στοργή και αγάπη τους φέρνουν 

κοντά στον Χριστό. Μπορούν να γεμίσουν την 

άδεια ψυχή τους με αγάπη και να προβάλουν 

το πρότυπο της αγιότητας. Αγιότητα σημαίνει 

ταπεινό φρόνημα, στροφή προς τον  Θεό μέσω 

της μετάνοιας, της προσευχής της ασκητικότατης 

ζωής και προσανατολισμού των επιθυμιών. 

Σημαίνει αγάπη και προς τον συνάνθρωπο με μια 

ζωντανή κοινωνικότητα που δεν είναι εικονική 

αλλά πραγματική. Η πορεία αυτή μπορεί να 

οδηγήσει τον νέο, σε νέο προσανατολισμό, νέα 

ιεράρχηση αναγκών στο πλαίσιο της οποίας ο 

θεός γίνεται επίκεντρο της ζωής του.

Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα, ότι 

οι Άγιοι καθίστανται τα πρότυπα, οι φωτοδότες 

και οι οδοδείκτες που μπορούν να βοηθήσουν 

τους νέους να κατανοήσουν την εσφαλμένη 
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πορεία που ακολουθούν και να κατευθυνθούν 

προς την ολοκληρωτική μεταμόρφωση. 

Μέσω της υιοθέτησης του υποδειγματικού 

και πρότυπου βίου τους, οι νέοι μπορούν 

να επανατοποθετηθούν ηθικοπνευματικά 

και σωματικά και να διαμορφώσουν ένα νέο 

φρόνημα που προσδιορίζεται από τη χαρά, την 

ειρήνη, την μακροθυμία, τη χρηστότητα, την 

αγαθοσύνη, την εγκράτεια, την πραότητα και 

προπάντων την αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

νέος μπορεί να σταυρώσει τη σάρκα μαζί με τα 

πάθη και τις εφήμερες επιθυμίες του και να βρει 

τις συντεταγμένες του σε μια κοινωνία αγάπης με 

τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, η οποία θα του 

χαράξει την πορεία του προς τη Θέωση.

Ιωάννου Χριστιάνα, Β4

Γ’ Παγκύπριο Βραβείο (Γυμνάσιο)

Ι’ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου με θέμα:

Αν τυχόν κάπου συναντήσω αγγέλους θα τους 

μιλήσω ελληνικά, επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. 

Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. «Η Ελληνική 

Γλώσσα ως όχημα διάδοσης της χριστιανικής 

διδασκαλίας και ο κίνδυνος αποξένωσης απ’ αυτή 

με τη χρήση των greeklish».

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. το σπίτι φτωχικό 

στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η 

γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...Μονάχη 

έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα-πρώτα Δόξα 

Σοι!..

Άξιον Εστί, Οδυσσέας Ελύτης (Ψαλμός Β’)

Αγαπητοί σύνεδροι, 

Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 

μου για τους διοργανωτές του συνεδρίου αυτού, 

που παρέχουν σε μας τους νέους τη δυνατότητα 

να εκφραστούμε και να διατυπώσουμε τις θέσεις 

μας σχετικά με ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως  η 

Ελληνική Γλώσσα. Όπως περίτρανα διατυπώνει ο 

Οδυσσέας Ελύτης στο Άξιον Εστί στον Ψαλμό β’, 

η ελληνική γλώσσα είναι άμεσα συνυφασμένη με 

την εθνικότητα, τις ρίζες και τον πολιτισμό μας. 

Μέσα από τους στίχους του ποιητή ταξιδεύει 

καθένας από εμάς στη μακραίωνη ιστορία της 

ελληνικής γλώσσας, η οποία ταυτίστηκε με τις 

σημαντικότερες στιγμές του ελληνισμού και 

σηματοδότησε τον χαρακτήρα του έθνους μας. 

Ο καθένας από εσάς θα συμφωνούσε ακόμη, ότι 

η ελληνική γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τον Χριστιανισμό, και απαλλαγμένοι από 

κάθε ίχνος φυλετισμού θα μπορούσαμε, μετά 

βεβαιότητας, να υποστηρίξουμε ότι η ελληνική 

έγινε γλώσσα όλης της Ορθοδοξίας, σε σημείο που 

να μην μπορεί να νοηθεί πια η Ορθοδοξία χωρίς 

την Ελληνική Γλώσσα. Χρέος μας, λοιπόν, είναι 

να αφουγκραστούμε τα μηνύματα του Ελύτη και 

τις ανάγκες των καιρών μας για να διαφυλάξουμε 

τη γλώσσα μας, ως στοιχείο του πολιτισμού 

μας αφενός και ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

Ορθοδοξίας από την άλλη. Ας αναλογιστούμε 

όλοι τον διαχρονικό λόγο του Αγίου Κοσμά 

του Αιτωλού: «να σπουδάζετε τα παιδιά σας να 

μανθάνουν Ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας 

είναι εις την Ελληνικήν, και αν δεν σπουδάξεις 

εις το Ελληνικόν, αδελφέ μου, δεν ημπορείς να 

καταλάβεις εκείνα, όπου ομολογά η Εκκλησία 

μας».

Ως Έλληνες, αγαπητοί σύνεδροι, οφείλουμε να 

κρατήσουμε ζωντανό και αναλλοίωτο αυτόν 

τον θησαυρό που μας δόθηκε, διασώζοντας 

έτσι τον ελληνισμό, ο οποίος απαρτίζεται από 

τη γλώσσα και τη θρησκεία, τα σημαντικότερα 

στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και ύπαρξής 

μας. Η μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας, 

την οποία αναδεικνύει ο Νικηφόρος Βρεττάκος, 

αντανακλάται στη Βυζαντινή υμνογραφία, γεγονός 

που καθιστά την Εκκλησία καρυοθραύστη των 

επιβουλών εναντίον της γλώσσας μας. Οφείλουμε 

να θυμόμαστε ότι η ελληνική γλώσσα στάθηκε 

το κατεξοχήν μέσο χάρη στο οποίο οι Πατέρες 

και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς μπόρεσαν 

να μεταγγίσουν τα μηνύματα του Ευαγγελίου 
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στην ψυχή των ανθρώπων. Η Καινή Διαθήκη, 

τα περισσότερα από τα έργα των Πατέρων της 

Εκκλησίας, το Σύμβολο της Πίστεως, οι αποφάσεις 

των Οικουμενικών Συνόδων καταγράφηκαν 

στην ελληνική γλώσσα. Ανέκαθεν, η ελληνική 

γλώσσα αποτελούσε ένα πραγματικό διαμάντι 

και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη διάδοση 

του χριστιανισμού, καθώς αποτέλεσε τη βάση 

της σλαβικής γλώσσας που επινοήθηκε από τον 

ιεραπόστολο Κύριλλο. Η εκκλησία επέλεξε την 

ελληνική για να διατυπώσει την αλήθεια της όχι 

μόνο γιατί ήταν γλώσσα οικουμενική αλλά γιατί 

ήταν μια γλώσσα ακριβείας, μία γλώσσα τόσο 

πλούσια και εκφραστική, άξια να αποδώσει 

κάθε νόημα και κάθε σημασία διακονώντας το 

Ευαγγέλιο και αγγίζοντας τις καρδιές των πιστών.  

Παρόλα αυτά, σήμερα σε μια εποχή που μας 

προσφέρει τόσα, εμείς με εγωισμό και αλαζονεία 

στρέφουμε την πλάτη και απεμπολούμε αξίες και 

ιδανικά που γαλούχησαν τον ελληνισμό και τον 

χριστιανισμό διακινδυνεύοντας να απολέσουμε 

την ταυτότητά μας θυσιάζοντας την στον βωμό 

των υλικών αγαθών. Ως νέοι καθοδηγούμενοι 

από τη σύγχρονη ανταγωνιστική εποχή της 

παγκοσμιοποίησης και τυφλωμένοι από τα 

θέλγητρα του καταναλωτισμού, αδυνατούμε 

να αντιληφθούμε την βαρύνουσα σημασία και 

τα ευεργετικά αποτελέσματα της γλώσσας μας, 

που αποτελεί πυξίδα για την ολοκληρωμένη 

συγκρότησή μας. Πώς όμως θα καταφέρουμε 

να διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας, η οποία, σε 

συνδυασμό με τη θρησκεία, αποτελούν τα θεμέλια 

του ελληνισμού και χάρη σ’ αυτά ο πολιτισμός μας 

παραμένει ολοζώντανος μέσα από τους αιώνες; 

Στη σύγχρονη ραγδαία μεταβαλλόμενη εποχή η 

ελληνική γλώσσα περιθωριοποιείται και την θέση 

της παίρνουν τα greeklish  και τα σμήνη ξένων 

όρων και λέξεων. Ο νεοέλληνας βομβαρδίζεται 

και ταλαιπωρείται καθημερινά από τα γλωσσικά 

υποπροϊόντα των διαφημίσεων, των δελτίων 

ειδήσεων, των χαμηλής ποιότητας προγραμμάτων 

ενώ εμείς ως έφηβοι έχουμε προδώσει τη γλώσσα 

μας και με εκφραστική φειδώ, συνθηματικό 

λόγο και φτωχότατο λεξιλόγιο επιλέγουμε τα 

greeklish ως μέσο επικοινωνίας μας, η οποία ας το 

παραδεκτούμε, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. 

Η πλειονότητα των νέων σήμερα χρησιμοποιεί 

την υβριδική γλώσσα των greeklish, μια 

πλασματική γλώσσα που λειτουργεί ως κώδικας 

επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους και αλλοιώνει 

την αυθεντικότητα της γλώσσας μας. Ως εκ 

τούτου, η χρήση της ορθής ελληνικής γλώσσας 

γίνεται όλο και πιο σπάνια και με απλουστευμένες 

έννοιες και λέξεις. Ο μιμητισμός και η ξενομανία 

που κυριαρχούν σε όλο τους το μεγαλείο και 

αποτελούν χαρακτηριστικά της σύγχρονης 

εποχής, εισάγουν σμήνη ξένων λέξεων μέσω της 

τεχνολογίας που διεισδύουν στην γλώσσα μας, 

γεγονός που υποδαυλίζει την γλωσσική αλλοίωση 

και εκφυλίζει την προσπάθεια των νέων ως προς 

την γλωσσική τους κατάκτηση. Και ενώ ξένοι 

όροι χρησιμοποιούνται επί καθημερινής βάσεως 

από εμάς τους ίδιους, η γλώσσα μας παλεύει να 

διατηρηθεί ζωντανή, διατηρώντας την εθνική μας 

ταυτότητα.

Η γλώσσα μας, δυστυχώς, απειλείται από την 

αδυναμία εμάς των ανθρώπων και ειδικότερα 

των νέων, να δημιουργήσουμε μια γόνιμη 

σύζευξη ανάμεσα στα ντόπια στοιχεία με αυτά 

που υιοθετούνται. Ως Έλληνες πρέπει να είμαστε 

περήφανοι γι’ αυτή την κληρονομιά που έχουμε, 

τη γλώσσα μας, η οποία από τα χρόνια του Μ. 

Αλεξάνδρου ομιλήθηκε έως τις Ινδίες ως πρώτη 

γλώσσα από μη Έλληνες. Στη γλώσσα αυτή 

γράφτηκε η Καινή Διαθήκη και μεταφράστηκε 

η Παλαιά, οι Βυζαντινοί ιεραπόστολοι Κύριλλος 

και Μεθόδιος, προκειμένου να διαδώσουν τον 

χριστιανισμό, κατέφυγαν στην αναπαράσταση 

των φθόγγων της Σλαβικής με γράμματα του 

ελληνικού αλφαβήτου. Αν δεν αντιληφθούμε, 

λοιπόν, την αξία των δύο αυτών στοιχείων, θα 

πληρώσουμε ακριβά την αμέλεια και αδιαφορία 

μας, που θα σημαίνει την ισοπέδωση της ελληνικής 

μας ταυτότητας.

Η ελληνική γλώσσα σε όλη της την ιστορική 

διαχρονία, υμνεί τον χριστιανισμό και την 

ορθοδοξία. Τη διαχρονική αυτή σύνδεση 

ορθοδοξίας και ελληνικότητας επισημαίνει ο 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κηρύσσοντας την 
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ανάγκη γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να 

γίνει εφικτή η κατανόηση του Ευαγγελίου «Πρέπει 

να στερεώνετε στοιχεία ελληνικά, να φωτίζονται 

οι άνθρωποι, διότι διαβάζοντας ελληνικά, τα 

πυρά, όπου λαμπρύνουν και φωτίζουν το νου του 

ανθρώπου». Ο λόγος της ορθοδοξίας πρέπει να 

περνά από τις ακοές στην καρδιά των ακουόντων, 

αβίαστα και άμεσα. Οι Άγιοι Γέροντες π. 

Πορφύριος και π. Παΐσιος έμαθαν στο ευλογημένο 

σπουδαστήρι της θείας λατρείας μας ελληνικά, 

με ζήλο Θεού και καθαρό μυαλό. Οι μοναχοί 

στα μοναστήρια αντέγραφαν έργα διασώζοντας 

κείμενα, αποστήθιζαν κομμάτια ολόκληρα και 

έγραφαν επιστολές άψογα διατυπωμένες και 

με ασήμαντα ορθογραφικά λάθη. Αυτούς θα 

πρέπει να έχουμε ως οδοδείκτες και με δέος 

να υποκλιθούμε στην ελληνική γλώσσα μας, 

να γίνουμε υπέρμαχοι υποστηρικτές της και να 

συμβάλουμε στη διάσωση και στην ανάδειξή της.

Κλείνοντας θα δανειστώ και πάλι τα σοφά λόγια του 

Αγίου Κοσμά του Αιτώλου και θα απευθύνω προς 

εσάς το δικό του κάλεσμα αυτούσιο: «Τέκνα μου 
ἀγαπητὰ ἐν Χριστῷ, διατηρήσατε γενναίως καὶ 
ἀτρομήτως τὴν ἱερὰν ἡμῶν θρησκείαν καὶ τὴν 
γλῶσσαν τῶν πατέρων, διότι ἀμφότερα ταῦτα 
χαρακτηρίζουσι τὴν φίλτατην ἡμῶν πατρίδα καὶ 
ἄνευ τούτων τὸ ἔθνος ἡμῶν καταστρέφεται». 
Αυτά ας έχουμε κατά νου και, κόντρα στις 

προκλήσεις των καιρών και στο τύφλωμα του νου 

που επαπειλεί, ας διαφυλάξουμε την ελληνική 

γλώσσα ως την  ευπρεπέστατην των γλωσσών 

και γλυκυτέραν εις μουσικότητα, όπως δικαίως 

έχει χαρακτηριστεί. Ας αφήσουμε τα μηνύματα 

του Χριστιανισμού να διαποτίσουν τη διψασμένη 

εποχή μας και ας εμβολιάσουμε τις ζωές μας με 

τον λόγο του Θεού και των πατέρων της εκκλησίας 

που μίλησαν Ελληνικά. 

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη προσοχή σας.

Κωνσταντίνου Έμιλυ-Άντρεα, Δ2
Έπαινος

46ος Διεθνής Ταχυδρομικός Διαγωνισμός 
Σύνταξης Επιστολής από νεαρά πρόσωπα 
μέχρι 15 ετών για το 2017 με θέμα:

«Φανταστείτε τον εαυτό σας σύμβουλο του Γενικού 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ποιο παγκόσμιο 

θέμα θα τον συμβουλεύατε να αντιμετωπίσει και 

με ποιους τρόπους να το λύσει». 

Από: Σύμβουλο Νέου Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών

Προς: Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών 

Νέα Υόρκη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα των Ηνωμένων 

Εθνών,

Λαμβάνω την τιμή να επικοινωνήσω μαζί σας, για 

να σας εκφράσω τα ολόθερμα συγχαρητήριά μου 

για την εκλογή σας στην καίρια θέση του Γενικού 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είμαι σίγουρος 

πως πολύ σύντομα θα αποδείξετε την αξία σας 

και η εκλογή σας θα φέρει ευοίωνα αποτελέσματα 

στην εύρυθμη παγκόσμια λειτουργία. Ακολούθως, 

θεωρώ πρέπον χρέος μου να εκφράσω την 

ευγνωμοσύνη μου για τον διορισμό μου ως 

σύμβουλός σας. Σας διαβεβαιώνω πως θα 

κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου 

να σας βγάλω ασπροπρόσωπους και να σας 

βοηθήσω ουσιαστικά, αποδεικνύοντας έτσι 

την αδιαμφισβήτητη αφοσίωσή μου, προς τον 

Οργανισμό που υπηρετείτε. Στη συνέχεια, θα 

σας προτείνω ένα θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη 

μου είναι πολυσήμαντο και πολυδιάστατο και 

έχουμε χρέος να ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτό. 

Τέλος, θα σας αναφέρω τρόπους με τους οποίους 

θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και να 

επιλύσουμε το συγκεκριμένο -ύψιστης σημασίας- 

θέμα.

Είναι ευρέως γνωστό, πως ένα μείζον πρόβλημα 

το οποίο μαστίζει δυστυχώς ολόκληρο τον 

κόσμο είναι το προσφυγικό. Εκατοντάδες 

χιλιάδες πρόσφυγες συνεχίζουν να καταφθάνουν 

ασταμάτητα σε διάφορες χώρες εγκαταλείποντας 
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τις πατρογονικές τους εστίες. Χιλιάδες εξ 

αυτών δε, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στον 

προορισμό τους, καθώς χάνουν τη ζωή τους, στην 

προσπάθειά τους, να ξεφύγουν από τη θηριωδία 

του ανθρώπου και να εξασφαλίσουν για εκείνους 

και τα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή. Παράλληλα, 

οι πρόσφυγες που επιβιώνουν, στην προσπάθειά 

τους, να διεκδικήσουν ένα ευοίωνο μέλλον, 

πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Εργάζονται κάτω 

από τρομερά αντίξοες συνθήκες, για ένα κομμάτι 

ψωμί, στην κυριολεξία. Τις πλείστες φορές, δεν 

καταφέρνουν να μαζέψουν αρκετά χρήματα για 

να καλύψουν ούτε καν τις βασικές τους ανάγκες με 

αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να λιμοκτονούν. 

Πέραν τούτου, για την συντριπτική πλειοψηφία 

των προσφυγόπουλων, η πρόσβαση στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

αποτελεί πολυτέλεια.

Όλα αυτά τα ακανθώδη προβλήματα έχουν 

ωστόσο, ένα κοινό παρονομαστή. Τον πόλεμο. 

Πόλεμοι για χρήματα, πόλεμοι λόγω ρατσισμού, 

εμφύλιοι πόλεμοι, πόλεμοι λόγω θρησκείας. 

Αναντίλεκτα, πολλοί πόλεμοι μαστίζουν τη 

σημερινή κοινωνία, αλλά ένας από τους πιο 

τρομακτικούς, τη δεδομένη τουλάχιστον στιγμή, 

είναι ο πόλεμος στη Συρία. Εχθροπραξίες, 

δολοφονίες, ισοπέδωση πόλεων και χωριών, πείνα, 

τρόμος, δυστυχία. Μέσω των εισηγήσεων που θα 

σας υποβάλω, προσδοκώ ότι θα καταφέρουμε 

να υπερπηδήσουμε το φαινομενικά αξεπέραστο 

αυτό εμπόδιο.

Η προσωπική μου άποψη είναι πως, για 

να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά τη ρίζα του κακού, πρέπει ο 

κόσμος να συνειδητοποιήσει πόσο πόνο και 

καταστροφή προκαλεί ο πόλεμος. Χρήσιμο 

θα ήταν να γίνουν διαλέξεις σε όλο τον κόσμο 

περί του προκειμένου ζητήματος, από δεινούς 

ρήτορες, οι οποίοι αναφέροντας τις συνέπειες 

του πολέμου θα προσπαθούν να κερδίσουν τον 

κόσμο. Επιπρόσθετα, θα ήταν μια πολύ σωστή 

κίνηση, να ταξιδέψει από παντού στη Συρία 

οργανωμένο προσωπικό, το οποίο θα περιθάλπει 

και θα φροντίζει τους τραυματίες. Ακολούθως, να 

περιμένουν τους δύστυχους αυτούς ανθρώπους, 

μέσα μεταφοράς, τα οποία θα τους πηγαίνουν, 

σε πολυκλινικές και σε ειδικά κέντρα στα οποία 

θα μπορούν να διαμένουν προσωρινά. Τα ειδικά 

κέντρα αυτά, θα δημιουργηθούν σε στρατηγικά 

μέρη, τα οποία δεν θα απέχουν πολύ από τη Συρία, 

σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Ιράν, η Τουρκία και 

η Ελλάδα. Εάν οι συγκεκριμένες  χώρες δεχτούν 

να κτίσουν συγκεκριμένες πολυκλινικές και 

κέντρα, θα γίνονται αυτόματα, μη μόνιμα μέλη 

του ΟΗΕ.  Τα έξοδα για τις πιο πάνω ενέργειες, 

θα καλυφθούν, εάν δημιουργηθεί ένα ταμείο, 

στο οποίο θα διατίθενται οι χορηγίες για το 

προσφυγικό θέμα. Σε κάθε χώρα, μέλος του ΟΗΕ 

θα εκλεγούν άτομα τα οποία θα αναλάβουν να 

μαζέψουν όσα περισσότερα λεφτά μπορούν για 

το συγκεκριμένο ταμείο. Σχετικά με το θέμα της 

εκπαίδευσης πρέπει να δημιουργηθεί επιτροπή, 

η οποία θα επιβλέπει τα προσφυγόπουλα, που 

έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα πιο πάνω, αβίαστα 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών, πρέπει επιτέλους να δικαιώσει 

το όνομά του και να αναπτερώσει το χαμένο ηθικό 

του κόσμου. Οφείλει να δράσει ως ένα ενιαίο και 

δυνατό σύνολο όλων των χωρών, προκειμένου 

να κερδίσει τον σεβασμό του κόσμου και να 

βοηθήσει την ανθρωπότητα, να υπερπηδήσει 

τα φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια, για να 

καταφέρει εντέλει να διεκδικήσει το πολυτιμότερο 

αγαθό, το οποίο είναι το κρηπίδωμα στο οποίο θα 

αναπτυχθεί ο κόσμος, δηλαδή  η ΕΙΡΗΝΗ!

Με αμέριστη εκτίμηση, 

Ο σύμβουλός σας

Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Α2

A’ Παγκύπριο Βραβείο
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Παγκύπριος Γραπτός Διαγωνισμός του 
Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων

«Το Φυσικό Περιβάλλον και τα Κυπριακά 

Γραμματόσημα»

 «Στο περιγιάλι το κρυφό

κι άσπρο σαν περιστέρι

διψάσαμε το μεσημέρι

μα το νερό γλυφό».

«Πάνω στην άμμο την ξανθή

γράψαμε τ’ όνομά της.

ωραία που φύσηξε ο μπάτης

και σβήστηκε η γραφή»….

                                Γ. Σεφέρης

Η απερίγραπτη ομορφιά της κυπριακής φύσης, η 

οποία με τον πλούτο της έχει γοητεύσει περιηγητές 

και ταξιδιώτες, έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες και 

ποιητές, έχει προσφέρει παρηγοριά στον απλό 

άνθρωπο σε στιγμές χαράς αλλά και θλίψης, 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας του 

τόπου μας. Ιδιαίτερα για το πολύπαθο νησί μας, 

την Κύπρο, η φύση, αποτέλεσε την πρώτη ύλη 

για να εκφραστούν μέσω της ελληνικής γλώσσας 

οι πόθοι και οι λαχτάρες του τόπου αυτού. Το 

ανεκτίμητο αυτό συναίσθημα θεμελιώνουν στη 

μνήμη και στην καρδιά μας, και τα μικρά αυτά 

χαρτάκια, που ονομάζουμε γραμματόσημα, με 

την ποικιλόμορφη θεματολογία τους, τα οποία 

διεκδικούν στον χρόνο έναν σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση της μοναδικότητας του φυσικού 

πλούτου του τόπου μας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

κοινότητα, στην οποία ζούμε.

Τα γραμματόσημα εκ πρώτης όψης είναι μικρά 

ασήμαντα χαρτάκια. Τα μικρά  όμως αυτά τα 

χαρτάκια ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο. Αυτά 

τα μικρά έργα τέχνης κρύβουν μέσα τους μια 

ασύγκριτη και άφθαρτη στο πέρασμα του χρόνου 

δύναμη. Με τη μαγική τους επίδραση μπορούν 

να μεταφέρουν στα μάτια του φιλοτελιστή ή του 

απλού παραλήπτη μιας επιστολής ένα κομμάτι 

από την ιστορία, τις παραδόσεις, την κουλτούρα ή 

το φυσικό περιβάλλον ενός τόπου.

Το φυσικό μας περιβάλλον έχει αποτελέσει 

πολλές φορές θέμα σειρών γραμματοσήμων μας. 

Ο δικός μας τόπος, η μικρή μας Κύπρος μπορεί 

να υπερηφανεύεται για την αξιοζήλευτη ποικιλία 

χλωρίδας και τη μοναδική πανίδα που κατέχει, 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του κλίματος 

αλλά και των γεωλογικών και γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών της.         Τη «γνωριμία» αυτή με 

τα λουλούδια της Κύπρου, ενισχύει με θαυμαστό 

τρόπο το κυπριακό γραμματόσημο, το οποίο 

ανέκαθεν κάνει το νησί μας ευρέως γνωστό, 

καταργώντας σύνορα και μπαίνοντας στα σπίτια, 

στα γραφεία και στις καρδιές όλου του κόσμου. 

Τα γραμματόσημα ενεργοποιούν τη μνήμη, 

ανακαλούν εικόνες, παγιώνουν στη συνείδηση 

καθετί άξιο να διατηρηθεί στον χρόνο. Ανάλογο 

ρόλο διαδραματίζει το κυπριακό γραμματόσημο, 

μέσα από τις ποικίλες εκδόσεις του, στη διάδοση 

σπάνιων κυπριακών ειδών χλωρίδας και πανίδας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα  αποτελούν 

ποικίλες συλλογές γραμματοσήμων, οι οποίες 

εκδόθηκαν από το Τμήμα Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση του 

φιλοτελισμού αλλά, παράλληλα, και την ανάδειξη 

του κυπριακού φυσικού πλούτου σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο. Ας αναφερθεί αρχικά, η σειρά 

γραμματοσήμων, η οποία εκδόθηκε στις  3 

Αυγούστου 1970, με την ευκαιρία της συμμετοχής 

της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Έτος Διατήρησης του 

Περιβάλλοντος, που στόχο είχε τη διαφύλαξη 

και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 

μέσω στοχευμένων μέτρων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της συλλογής αυτής το 

γραμματόσημο με τις Άγριες Γλαδιόλες (10 Μ.), 

με τις Παπαρούνες (50 Μ.) και την Αναθρήκα 

(90 Μ.). Παράλληλα, εξίσου σημαντικά είναι τα 

γραμματόσημα, που απεικονίζουν σπάνια είδη 

Άγριας Ορχιδέας, συλλογή η οποία κυκλοφόρησε 

το 1981, όπως η Orhrys kotschyi (25 C.), η Orhrys 

punctulata (50 C.) και η Orhrys veratri fulia (150 C.). 

Τα αγριολούλουδα της Κύπρου κατέχουν, επίσης, 

εξέχουσα θέση στην συλλογή γραμματοσήμων 
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με ημερομηνία κυκλοφορίας την 5η Νοεμβρίου 

1990, όπως για παράδειγμα η κυπριακή Τουλίπα 

(15 C.) με το ονειρικό κόκκινο χρώμα. Παράλληλα, 

τα θεραπευτικά φυτά της κάπαρης (25 Μ.), της 

Μυρσίνης Κοινής (13 Μ.), και της Λαβαντούλας 

(20 Μ.), που κοσμούν τα γραμματόσημα, που 

εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2002, αναδεικνύουν 

και αποδεικνύουν τη συμβολή του κυπριακού 

γραμματοσήμου στην ευρεία διάδοση του 

κυπριακού φυσικού πλούτου. 

Ασφαλώς, μια καινοτομία στην έκδοση 

γραμματοσήμων από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία 

αποτελεί η κυκλοφορία των κυπριακών 

αναμνηστικών γραμματοσήμων με τίτλο 

«Αρωματικά λουλούδια», που άρχισε από το 

2011, και  τα οποία απεικονίζουν το ανθισμένο 

τριαντάφυλλο του Αγρού, το γιασεμί και τη 

ρίγανη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτά τα 

γραμματόσημα, με την αφή αναδύουν το άρωμα 

του λουλουδιού που απεικονίζουν.   

Αναμφίβολα, τα γραμματόσημα λειτουργούν και 

σαν  μικρογραφίες έργων τέχνης. Παράδειγμα 

είναι η σειρά του 2015, με τίτλο  «Ομορφιές του 

Ακάμα». Αυτή η σειρά που αποτελούνταν από 

2 γραμματόσημα παρουσιάζει το φαράγγι του 

Άβακα και την πανέμορφη χερσόνησο του Ακάμα. 

Το πρώτο γραμματόσημο σε ταξιδεύει στο Φαράγγι 

του Άβακα που αποτελεί το πιο εντυπωσιακό 

φαράγγι της Νήσου με ασβεστολιθικούς 

κρημνούς που ξεπερνούν σε ύψος τα 30 μετρα και 

αποτελεί καταφύγιο για κάποια από τα πιο σπάνια 

και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας στην 

Κύπρο. Το δεύτερο γραμματόσημο αποτυπώνει 

την πανέμορφη Χερσόνησο του Ακάμα που 

πέρα από την ομορφιά της, αποτελεί καταφύγιο 

για περισσότερα από 650 είδη χλωρίδας από τα 

οποία 42 είναι ενδημικά και 200 ειδή πανίδας από 

τα οποία 11 είναι επίσης ενδημικά. Επίσης, το 

1994, εκδίδεται ωραιότατη σειρά αφιερωμένη σε  

Δέντρα της Κύπρου όπως ο Κέδρος, η Λατζιά, η 

Μαύρη Πεύκη και η Αντρουκλιά. 

Ας μην ξεχνάμε πως τα γραμματόσημα με το 

κύρος τους πληροφορούν  και προβληματίζουν 

τους ανθρώπους. Το 1999 κυκλοφόρησε σειρά 

με τις προστατευόμενες περιοχές της παραλίας 

της Λάρας όπου αναπαράγεται η χελώνα Καρέτα-

Καρέτα και της περιοχής Τριπύλου που φιλοξενεί 

τα ενδημικά αγρινά. Το αγρινό, είδος άγριου 

προβάτου, μοναδικό στην Κύπρο έχει εμφανιστεί 

στα κυπριακά γραμματόσημα το 1960, το 1986, 

το 1998 και το 1999. Το 1986 αφιερώνεται 

γραμματόσημο στην Αλική της Λάρνακας και 

τα Φλαμίνγκο ενώ  και το υπομονετικό γαϊδούρι 

εμφανίζεται σε γραμματόσημο το 1979.  

Εν κατακλείδι, τα γραμματόσημα κρύβουν δύναμη 

και μαγεία. Μεταφέρουν την Κύπρο σε κάθε γωνιά 

της γης και μας δίνουν τη δυνατότητα να τα 

χρησιμοποιήσουμε σαν πρεσβευτές της θέλησης 

μας να διαιωνίσουμε τα σπάνια ενδημικά μας 

είδη και τους βιότοπούς τους. Με τις ευχάριστες 

απεικονίσεις και τα καλαίσθητα χρώματα γίνονται 

ο καλύτερος σύμμαχος στην προσπάθεια 

για προστασία του υπέροχου κυπριακού 

περιβάλλοντος.

Παναγιώτου Ευστάθιος, Β1

Α΄ Παγκύπριο Βραβείο

Παγκύπριος Γραπτός Διαγωνισμός του 
Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων

«Το Φυσικό Περιβάλλον και τα Κυπριακά 

Γραμματόσημα»

«Γη της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς 

της χαράς, γη του πεύκου του κυπαρισσιού .... 

Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο». 

Πολύ εύστοχα ο στιχουργός επισημαίνει την 

ιδιαιτερότητα του αγαπημένου μας

 νησιού. Κύπρος, το νησί της Αφροδίτης, το 

διαμάντι της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας τόπος 

με πανάρχαια ιστορία και πολιτισμό και  συνάμα 

ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. 

Eίναι ευρέως γνωστό ότι η Κυπρος, παρά το μικρό 

της μέγεθος διαθέτει ένα αξιοζήλευτο φυσικό 
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πλούτο. Λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής 

της θέσης και του μεσογειακού κλίματος της έχει 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα.  Αρκετά από τα φυτά 

της Κύπρου θεωρούνται σπάνια και έχουν ενταχθεί 

σε κατάλογο με τα αυστηρά προστατευόμενα 

είδη.  Το νησί μας με τα 1800 φυτικά του είδη, 125 

από τα οποία είναι ενδημικά αποτελεί έναν χώρο 

μεγάλου ενδιαφέροντος για τους φυσιολάτρες.  Η 

μεγάλη ποικιλία τοπίων κάνει τον τόπο μας μια 

χώρα εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.   

Την προώθηση της μοναδικότητας του φυσικού 

μας  πλούτου, ενισχύει το κυπριακό γραμματόσημο, 

το οποίο με την ποικιλόμορφη θεματολογία του, 

ανέκαθεν κάνει το νησί μας ευρέως γνωστό. Με 

τα γραμματόσημά, που στη μορφή τους δίνεται 

πάντα μεγάλη προσοχή από τους εκδότες τους, 

γίνεται αποτελεσματική προβολή των ποικίλων 

πλευρών της ζωής, της κουλτούρας και του 

πολιτισμού κάθε λαού. Αν και εκ πρώτης όψεως 

πολλόι είναι αυτοί που τα θεωρούν ασήμαντα 

χαρτάκια, αντίθετα κρύβουν  μέσα τους μια 

ασύγκριτη και άφθαρτη στο πέρασμα του  χρόνου 

δύναμη και πάντοτε γοητεύουν και ελκύουν τους 

εκάστοτε παραλήπτες των επιστολών σε κάθε 

γωνιά της γης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 

ποικίλες συλλογές γραμματοσήμων, οι οποίες 

εκδόθηκαν από το Τμήμα Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση του 

φιλοτελισμού και παράλληλα την ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου μας.

Από τις συλλογές γραμματοσήμων δεν θα 

μπορούσε να λείπει η χερσόνησος του Ακάμα 

που βρίσκεται στο δυτικότερο μέρος της Κύπρου 

και παρουσιάζεται στο γραμματόσημο των € 

0.34 του 2015 . O Ακάμας είναι μια περιοχή 

μοναδικής φυσικής ομορφιάς, απρόσβλητη από 

τις επιδράσεις της ανάπτυξης. Η μοναδικότητα 

αυτής της σχετικά μικρής περιοχής  της Κύπρου, 

έγκειται στο πολύτιμο περιβάλλον  και την 

ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας που υπάρχει σε 

αυτή και η οποία  είναι πραγματικά εντυπωσιακή. 

Στον Ακάμα, φύονται σπάνια ενδημικά φυτά και 

ζουν ή τον χρησιμοποιούν κατά τις μετακινήσεις 

τους αλεπούδες, φίδια και άλλα ερπετά καθώς 

και πολλά είδη αποδημητικών πουλιών. Από τα 

128 είδη ενδημικών φυτών της Κύπρου, τα  39  

υπάρχουν στη χερσόνησο του Ακάμα. Σε αυτή την 

περιοχή εναλλάσσονται πολυάριθμα οροπέδια και 

πεδιάδες, ρυάκια, φαράγγια, σπήλαια, αμμώδεις 

και βραχώδεις ακτές καθώς και νησάκια. Το 

φαράγγι του Άβακα που βρίσκεται στην περιοχή 

του Ακάμα εντός του κρατικού Δάσους της 

Πέγειας, αποτελεί το πιο εντυπωσιακό φαράγγι 

του νησιού και αποτελεί καταφύγιο για πολλά 

σπάνια ,ενδημικά είδη χλωρίδας. Το φαράγγι του 

Άβακα απεικονίζεται στο γραμματόσημο των 

€0.64  επίσης του 2015.

Στα άλλα δύο γραμματόσημα των €0,34 και €0,51  

του 2014  αποτυπώνεται η ελιά, το αειθαλές 

και αιωνόβιο δένδρο που προέρχεται από την 

ευρωπαϊκή αγριελιά. Η ελιά, από τα πανάρχαια 

χρόνια θεωρείται σύμβολο της ειρήνης. Η ελιά 

ευδοκιμεί ιδιαίτερα στην Κύπρο και το ελαιόλαδο 

χρησιμοποιείται  ευρέως από του Κύπριους 

ως βασική ύλη στην παρασκευή φαγητών και 

για ιατρικούς σκοπούς, ως κύριο συστατικό 

πολλών παρασκευασμάτων. Επιπρόσθετα 

σε γραμματόσημο των €0,68 του 2011 και 

παλαιότερες εκδόσεις όπως των 25 σεντς του 1998 

και 15 σεντς του 1999  παρουσιάζεται το κυπριακό 

αγρινό. Το αγρινό είναι άγριο πρόβατο που ζει στα 

βουνά του Τροόδους και τη δασική περιοχή Πάφου 

σε συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές και 

πάρκα για σκοπούς προστασίας του από τους 

λαθροκυνηγούς. Ξεχωρίζει από τα αγρινά άλλων 

χωρών λόγω της  καμπυλότητας των κεράτων 

του.  Σε κάποια γραμματόσημα απεικονίζεται 

οικογένεια αγρινών, αγέλη ή το κεφάλι αγρινού.

Πέρα από τα παραπάνω ξεχωριστή θέση στα 

κυπριακά γραμματόσημα κατέχουν τα διάφορα 

φυτά της κυπριακής υπαίθρου. Συγκεκριμένα η 

ρίγανη απεικονίζεται στο γραμματόσημο των  

€0,22  του 2013. Πρόκειται για αρωματικό θάμνο, 

ιθαγενές είδος της Κύπρου που περιορίζεται 

στην περιοχή του δάσους της Πάφου κυρίως σε 

βραχώδεις θέσεις και χρησιμοποιείται ευρέως από 

τους Κύπριους στη μαγειρική. Αποτελεί παράλληλα 

ένα από τα βασικότερα βότανα της  το όποιο δρα 
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ευεργετικά  κατά των πονοκεφάλων, της αϋπνίας 

και ανακουφίζει  τους στομαχικούς πόνους. Μία 

άλλη χρήση της είναι στην αρωματοποιία και τη 

φαρμακευτική. Σε άλλα γραμματόσημα  όπως 

των €0,85 του 2012 συναντούμε το γιασεμί το 

οποίο χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό σε 

κήπους και ως αιθέριο έλαιο για την παραγωγή 

αρωμάτων. Σε παλαιότερες συλλογές όπως του 

1970 συναντούμε τις άγριες Γλαδιόλες και τις 

Παπαρούνες ,  του 1994 τη Μαύρη Πεύκη, τον 

Κέδρο, τη Λατζιά, την Αντρουκλιά,  του 2002 

τη Μυρσίνη και  τη Λαβαντούλα. Ένα από τα 

κυπριακά γραμματόσημα απεικονίζει την ορχιδέα 

Orphys Kotschyi.  Στην Κύπρο μπορεί να δει κανείς 

ορχιδέες κοντά στον Τεκκέ της Sultan Hala,  γύρω 

από την Αλυκή του Ακρωτηρίου και στις παράκτιες 

πεδιάδες μεταξύ της Λεμεσού και Πάφου.  Η 

ορχιδέα αυτή έχει επίπεδο μαύρο και άσπρο 

χείλος της, που μιμείται το σώμα εντόμου, για να 

προσελκύει τις μέλισσες κα να πολλαπλασιαστεί 

το είδος. Κάθε είδος έχει τη δική του μέλισσα, 

μυρμήγκι ή πουλί για να το επικονιάσει.  Η Orchis 

Panculata που απεικονιζόταν στο γραμματόσημο 

των 50 μιλς του 1981 και  ανήκει στο ευρωπαϊκό 

γένος ορχιδέας που παρατηρείται γύρω από τη 

Μεσόγειο. Άλλο ένα γραμματόσημο απεικονίζει 

την τουλίπα Cypria Stapf.   Είναι ενδημικός 

βολβός που μεγαλώνει κατακόρυφα σε ύψος 30 

εκατοστών.  Επίσης έχει 4 σαρκώδη φύλλα, τα 

δυο από αυτά κοντά στη βάση είναι μακρύτερα 

ενώ αντίθετα τα άλλα δυο κοντύτερα.  Δίνει ένα 

βαθύ κόκκινο λουλούδι στην άκρη του βλαστού.  

Σπάνιες ποικιλίες παρατηρούνται στο δάσος του 

Ακάμα. Τα μανιτάρια της Κύπρου είναι μια άλλη 

πολύ ενδιαφέρουσα σειρά γραμματοσήμων. Το 

μανιτάρι της Αναθρίκας, το Κοκκινομανίταρο, 

το Κουνουπιδομανίταρο και το Αρνούδι είναι 

τέσσερα μανιτάρια που έχουν εκτυπωθεί σε 

Κυπριακά Γραμματόσημα.

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε μια 

προσπάθεια του να ευαισθητοποιήσει το κοινό 

για την προστασία του περιβάλλοντος εξέδωσε  

το 2016 μία σειρά γραμματοσήμων με θέμα 

«Σκεφτείτε πράσινα» θέλοντας να μεταφέρει το 

μήνυμα ότι στο χέρι μας είναι να δημιουργήσουμε 

έναν πιο πράσινο πλανήτη και συνάμα 

καλύτερο κόσμο. Σε αυτή τη σειρά ανήκουν τα 

γραμματόσημα των €0,34 και €0,64.

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι η Υπηρεσία γραμματοσήμων και φιλοτελισμού 

πέρα από την προβολή της ιστορίας και  του 

πολιτισμού,  συμβάλει όπως είδαμε και στην 

ανάδειξη του φυσικού πλούτου του νησιού μας 

τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Το 

πλούσιο φυσικό μας περιβάλλον που απεικονίζεται 

σε πολλά γραμματόσημα έχουμε χρέος να το 

διαφυλάξουμε και να το προστατέψουμε από 

κάθε ανθρώπινη παρέμβαση. Σε μια εποχή όπως 

τη σημερινή η μάνα φύση μπορεί να αποτελέσει 

το ιδανικό καταφύγιο για την ταλαιπωρημένη 

ανθρώπινη ψυχή.

Μιχαήλ Μιχάλης, Β5

Α’ Έπαινος
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Το Ευπαλίνειο όρυγμα

Το πιο χρήσιμο έργο του τύραννου της Σάμου, 

Πολυκράτη, ήταν το υδραγωγείο με τη θαυμαστή 

σήραγγα μήκους 1.036 μέτρων που διαπερνά το 

βουνό και προκαλεί δέος ακόμα και σήμερα: Τη 

σχεδίασε και την ολοκλήρωσε ο Ευπαλίνος από τα 

Μέγαρα. Υπολόγισε τόσο σωστά την «πορεία» της, 

ώστε τα δυο συνεργεία που ξεκίνησαν ταυτόχρονα 

από τις δυο άκρες του βουνού, συναντήθηκαν 

κάπου στη μέση, με απόκλιση γύρω στα 60 εκατοστά 

του μέτρου. Είναι το ονομαστό «Ευπαλίνειο 

όρυγμα» που κατασκευάστηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα 

και σώζεται μέχρι σήμερα. Σε συνδυασμό με το 

υπόλοιπο σύστημα παροχέτευσης, αποθήκευσης 

και διανομής νερού στην αρχαία πόλη της Σάμου, 

κάλυπτε τις ανάγκες πληθυσμού 150.000 ή κατ’ 

άλλους 300.000 κατοίκων.

Ο Πολυκράτης ήταν αριστοκράτης με εξαιρετικές 

επιχειρηματικές ιδέες. Ξέροντας το «ψώνιο» 

των συγχρόνών του με τα συμπόσια, αγόρασε 

πολυτελή στρώματα και σερβίτσια ποτηριών και 

τα νοίκιαζε. Μετά, οργανώθηκε σε εταιρεία με 

μέλη τα αδέλφια του, Παντάγνωτο και Συλοσώντα, 

και κάποιους στενούς φίλους. Κάνοντας σπουδαία 

δώρα σε διαφόρους, απέκτησε και οπαδούς.

Οι συμπατριώτες του είχαν τη συνήθεια, στη 

γιορτή της θεάς Ήρας κάθε χρόνο, να βγαίνουν 

στους δρόμους, αρματωμένοι με όλα τα όπλα τους. 

Πήγαιναν έτσι μέχρι τον ναό της Ήρας, απέθεταν 

τα όπλα στο προαύλιο και έμπαιναν άοπλοι στον 

ιερό χώρο. Στα 538 π.Χ., ο Πολυκράτης και οι δικοί 

του, όταν βεβαιώθηκαν ότι όλοι οι δυνάμενοι 

να φέρουν όπλα τα είχαν αφήσει, μάζεψαν τα 

όπλα αυτά, ενώ άλλοι «συνεταίροι» κυρίευαν 

τα αφρούρητα δημόσια κτίρια της πόλης. Το 

πραξικόπημα πέτυχε και ήταν αναίμακτο. Ο 

Πολυκράτης επέβαλε δικτατορία.

Θέσπισε ψηφοθηρικά μέτρα υπέρ των λαϊκών 

στρωμάτων, ώστε να αποκτήσει «λαϊκή βάση», και 

τσάκισε στη φορολογία τους αριστοκράτες. Από 

τους φόρους, ένα μεγάλο μέρος πήγαινε στην 

κατασκευή εντυπωσιακών δημόσιων έργων και 

ένα καθόλου ευκαταφρόνητο συντηρούσε την 

πολυτελή αυλή του.

Το χρήμα έρεε άφθονο και ο Πολυκράτης δεν το 

άφησε να πάει χαμένο. Μια νέα Αγορά κτίστηκε, 

ένα λαμπρό ανάκτορο υψώθηκε, μια βαθιά 

προστατευτική τάφρος ανοίχτηκε γύρω από τα 

τείχη. Ένα καινούριο λιμάνι κατασκευάστηκε 

με κυματοθραύστη μήκους 400 μ. και η πόλη 

απέκτησε υδροδότηση.

Η επιλογή του Μεγαρίτη αρχιτέκτονα, Ευπαλίνου, 

για την κατασκευή του φιλόδοξου έργου οφείλεται 

και στη φήμη του αλλά και στη σχέση της Σάμου 

με τα Μέγαρα. Ο αρχαιολόγος Ε. Σταματιάδης που 

από τον 9ο αιώνα ασχολήθηκε ανασκαφικά με 

το «Ευπαλίνειο όρυγμα», συνδέει το όλο ζήτημα 

με τον πόλεμο που οι Σαμίοι διεξήγαγαν με τους 

Μεγαρίτες (γύρω στα 620 π.Χ.) και τους νίκησαν. 

Για πολιτικούς λόγους, έχρισαν τους αιχμαλώτους 

Μεγαρίτες, πολίτες, δηλαδή, της Σάμου. Αν ένας 

από αυτούς ήταν και ο Ευπαλίνος, πρέπει να 

γεννήθηκε γύρω στα 640 π.Χ. Έτσι κι αλλιώς, οι 

Μεγαρίτες είχαν τεχνογνωσία στο ζήτημα της 

κατασκευής έργων υδροδότησης. Η περίφημη 

«Κρήνη των Μεγάρων» ή «του Θεαγένη», την 

οποία περιγράφει και ο Παυσανίας, πρέπει να 

ολοκληρώθηκε γύρω στα 630 π.Χ. 

Το βασικό πρόβλημα που ο Ευπαλίνος είχε να 

αντιμετωπίσει ήταν ότι έπρεπε να μεταφέρει το 

νερό από μια πηγή που βρισκόταν γύρω στα 2,5 

χιλιόμετρα μακριά από την πόλη και πέρα από τα 

τείχη της (σήμερα, στην περιοχή των Αγιάδων πάνω 

στην οποία έχει κτιστεί ένα εκκλησάκι) κι ανάμεσά 

τους υπάρχει ένα βουνό με ύψος λίγο μεγαλύτερο 

από τα 260 μ. Ακόμα, το έργο δεν έπρεπε να 

είναι ορατό από επιδρομείς που, σε περίπτωση 

πολιορκίας, θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

προβλήματα στην πόλη, καταστρέφοντάς το. 

Χρειάστηκε γύρω στα δέκα χρόνια (530 – 520 

π.Χ.) μέχρι να το ολοκληρώσει: Τρύπησε το βουνό 

από τον Βορρά και από τον Νότο και τα υπολόγισε 

όλα έτσι ώστε τα δυο συνεργεία που έσκαβαν, να 

συναντηθούν κάπου στη μέση του, με απόκλιση 

60 εκατοστών. Έναν αιώνα αργότερα, ο Ηρόδοτος 

έγραφε με θαυμασμό για τρία έργα που τον 

εντυπωσίασαν στη Σάμο (όρυγμα, λιμάνι και ναός 

της Ήρας). Για το Ευπαλίνειο, αναφέρει:

Ιστορία
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«Είπα τα σχετικά με τους Σαμιώτες (…), γιατί 

αυτοί απ’ όλους τους Έλληνες, έκαναν τρία από 

τα πιο αξιόλογα έργα. Το πρώτο το έκαναν σε 

ένα λόφο, που το ύψος του φτάνει τις εκατόν 

πενήντα οργιές. Εκεί, από τους πρόποδες του 

λόφου, άνοιξαν μια σήραγγα που έχει έξοδο από 

δυο μεριές του λόφου. Το μήκος της είναι εφτά 

στάδια, το ύψος και το πλάτος οκτώ πόδια. Κατά 

μήκος της σήραγγας, έσκαψαν άλλη διώρυγα που 

έχει βάθος είκοσι πήχες και πλάτος τρία πόδια. 

Από τη διώρυγα αυτή, διοχετεύεται το νερό με 

σωλήνες από μεγάλη πηγή και φτάνει στην πόλη. 

Αρχιτέκτονας της σήραγγας ήταν ο Ευπαλίνος από 

τα Μέγαρα, γιος του Ναυστρόφου». (Μτφρ. Αδ. 

Θεοφίλου).

[…]

Ευστρατίου Αρετή, Α2

Διαγωνισμός MathFactor 2017, στο πλαίσιο 
του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου της 
Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας

Η «Απαγωγή» της Λογικής

Πάλι  μαθηματικά;

Μπαίνει ο καθηγητής στην τάξη παίρνει ένα ύφος 

περίεργο  και μας λέει:

«Παιδιά, αν δηλώσω ότι είμαι ψεύτης τότε είμαι 

όντως ψεύτης;»

Τι; Πάει τον χάσαμε κι αυτόν...

Κάποιοι, γελώντας, έλεγαν «ναι» ενώ κάποιοι άλλοι 

«όχι κύριε πάντα μας λες την αλήθεια».

Όμως, ο κύριος «Πινόκιο», σοβαρός όπως πάντα, 

μας  λέει: 

Μαθηματικά

Αν είμαι ψεύτης, τότε η δήλωση μου πως είμαι 

ψεύτης είναι αληθής, άρα αγαπητά μου παιδιά, 

είμαι ένας ψεύτης που λέει την αλήθεια. Είναι 

δυνατόν;

Αν τώρα δεν είμαι ψεύτης, τότε η δήλωση μου, 

πως είμαι ψεύτης, είναι ψευδής, άρα δεν είμαι 

ψεύτης αλλά λέω ψέματα;

Μείναμε όλοι με ανοικτό το στόμα…κινέζικα!

Είχαμε πλέον σοβαρευτεί προσπαθώντας να 

ακολουθήσουμε τη ΛΟΓΙΚΗ του.

Κεφάλαιο: Μαθηματική Λογική

Αν και πρώτο μάθημα παρακολουθούσα με 

προσοχή και ιδού η απόδειξη:

Έχω μάθει, λοιπόν,  πως η λογική ασχολείται κατά 

βάση με τη μελέτη διαδικασιών και κανόνων, 

με τους οποίους μπορούμε να οδηγηθούμε με 

ορθό τρόπο από υποθέσεις σε συμπεράσματα. 

Μαθηματική λογική είναι η λογική που 

χρησιμοποιεί μαθηματικές μεθόδους. 

O καθηγητής, μας είπε πως σήμερα, θα 

καταφέρναμε να αποδείξουμε ότι αν v2 είναι 

περιττός ακέραιος αριθμός, τότε και ο v είναι 

περιττός ακέραιος.

Και ξεκίνησε λέγοντας:

Έστω ότι ο ν2 είναι περιττός αριθμός και θεωρούμε 

ότι ο ν δεν είναι περιττός  τότε ο ν θα είναι άρτιος. 

Επομένως, για το τετράγωνο του θα έχουμε άρτιο 

επί άρτιο δηλαδή άρτιο αριθμό. 

Αυτό όμως έρχεται σε αντίφαση με την υπόθεση 

μας ότι ο ν2 είναι περιττός.  Και έτσι με την 

παραδοχή ότι ο ν δεν είναι περιττός οδηγηθήκαμε 

σε αυτό που λέμε στα μαθηματικά, άτοπο. 

Επομένως, η παραδοχή αυτή είναι ψευδής άρα ο ν 

είναι περιττός. 

Και όπως πάντα ο Πάρης πετάχτηκε με χαρά και 

είπε:

Αν υποθέσουμε, κύριε, ότι δεν προσπαθώ 

αρκετά στα μαθηματικά τότε αυτό μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι δε διαβάζω καθημερινά και 

Ιστορία
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επομένως, δε γράφω στα διαγωνίσματα. Άτοπο, 

αφού στο τελευταίο διαγώνισμα πήρα 17 κύριε. 

Άρα, δεν ισχύει αυτό που μου λες καθημερινά. 

Ο καθηγητής μας, φανερά ενθουσιασμένος, μας 

εξήγησε πως η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιήσαμε 

ονομάζεται «εις άτοπον απαγωγή». Και πρίν 

προλάβουμε να αντιδράσουμε μας είπε ότι 

σίγουρα δεν πρόκειται για τη γνωστή ΑΠΑΓΩΓΗ 

της ωραίας Ελένης αλλά για μια αξιοθαυμαστη 

μέθοδο μαθηματικής απόδειξης. 

Όταν θέλουμε, δηλαδή, να αποδείξουμε την 

αλήθεια μιας πρότασης, θεωρούμε ότι δεν ισχύει η 

πρόταση. Με σωστές συνεπαγωγές καταλήγουμε 

σε άτοπο, δηλαδή σε μια ψευδή πρόταση. Έτσι 

συμπεραίνουμε ότι η υπόθεση μας είναι ψευδής 

και άρα η άρνησή της, δηλαδή η πρότασή μας 

είναι αληθής. 

Η εις άτοπο απαγωγή αποτελεί ένα από τα 

ωραιότερα όπλα ενός μαθηματικού και  είναι πιο 

όμορφο από οποιοδήποτε σκακιστικό γκαμπί. 

Ένας σκακιστής μπορεί να θυσιάσει ένα πιόνι αλλά 

ο μαθηματικός προσφέρει το ίδιο το ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

Ιωακείμ Μικαέλλα, Ε4 

Α’ Παγκύπριο Βραβείο

Διαγωνισμός Δημοσιογραφικού Άρθρου 
για τα Μαθηματικά 2017

Οι εφαρμογές των Μαθηματικών στις άλλες 

Επιστήμες

Δεν αρέσουν τα μαθηματικά στον κόσμο; 

Μαθηματικά. Στο άκουσμα και μόνο αυτής 

της λέξης οι ανθρώποι τρέμουν. Άραγε γιατί 

συμβαίνει αυτό; Μήπως μοιάζουν με μπαμπούλα; 

Δε νομίζω. Ένας από τους κύριους λόγους είναι 

ότι οι άνθρωποι δε γνωρίζουν τη χρησιμότητα 

τους, το μεγαλείο τους, την έκτασή τους. Έχω 

παρατηρήσει, ότι οι άνθρωποι όταν δεν κατανοούν 

μια έννοια τότε προτιμούν να τη θεωρήσουν 

αχρείαστη. Γι’ αυτό  και εύκολα ξεστομίζουν, 

χωρίς πρώτα να σκεφτούν, «δε θα μου χρειαστούν 

ποτέ αυτές οι μαθηματικές έννοιες». Τις προάλλες, 

ένας συμμαθητής μου, με ειρωνικό τόνο, είπε 

στην καθηγήτριά μου: «Ναι κυρία, θα πάω στο 

μπακάλικο της γειτονιάς και θα με ρωτήσει για 

την έννοια της απόλυτης τιμής.» Αποτελεί και 

αυτός ένα τρανό παράδειγμα της κατηγορίας των 

ανθρώπων που ανέφερα πιο πάνω. 

Τα μαθηματικά είναι η αρχή και το τέλος των 

πάντων και αυτό κάποτε πρέπει να αρχίσει να 

γίνεται σεβαστό. Μέχρι τότε, όμως, οι φίλοι των 

μαθηματικών πρέπει να το επιδιώκουν σε μία 

πολύ συχνή ερώτηση που τους τείθεται σχεδόν 

καθημερινά: «Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε 

μαθηματικά;» 

Αρχικά, αν ταξιδεύσουμε στο μακρινό 

παρελθόν αλλά και στο κοντινότερο πρόκειται 

να συναντήσουμε τον εκπληκτικό κόσμο των 

μαθηματικών. Από την Κίνα, μέχρι την Αίγυπτο 

και φυσικά  την αρχαία Ελλάδα συναντάμε 

μαθηματικούς που έμειναν στην ιστορία όπως 

ο Θαλής, ο Πυθαγόρας και ο Ερατοσθένης. Και 

όλα ξεκίνησαν από τη μεγάλη ανάγκη για την 

καταμέτρηση φυσικών αντικειμένων.

Καθημερινά, το μυαλό μας σκέφτεται και δουλεύει 

μαθηματικά, καθώς πολλά προβλήματα της 

καθημερινότητας λύνονται με αυτά. Ο χρόνος, 

δεν ξέρω σίγουρα αν είναι χρήμα όπως λένε, 

αλλά είναι σίγουρα μαθηματικά. Ο τρόπος με τον 

οποίο περπατάμε περιέχει μαθηματική αντίληψη 

αφού πάντοτε προσπαθούμε να σκεφτούμε τον 

συντομότερο δρόμο, μη γυμναστούμε και λιγάκι. 

Για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να μεταβεί από 

ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, σημεία τα οποία 

συνδέονται με δύο κάθετα ευθύγραμμα τμήματα 

τότε θα επιλέξει τον συντομότερο δρόμο που 

αυτός είναι η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από 

τις 90 μοίρες. Άραγε να δικαιολογήσω κάποιους 

συμμαθητές μου που αργούν να έρθουν στην 

τάξη; Ακόμη, στον καταναλωτικό κόσμο που 

ζούμε, οι επισκέψεις στα καταστήματα απαιτούν 

βασικές γνώσεις στα μαθηματικά. Πολλά είναι τα 

καταστήματα τα οποία αναγράφουν το ποσοστό 
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της έκπτωσης αλλά δεν αναγράφουν την τελική 

τιμή. Άρα, αν κάποιος δε γνωρίζει πώς μπορεί 

να υπολογίσει την έκπτωση δε θα μπορεί να 

καταλάβει και αν στο ταμείο έκαναν τον σωστό 

υπολογισμό.

Επιπλέον, μπορείς να συναντήσεις τα μαθητικά 

σε ξένες γλώσσες όπως τα γαλλικά όπου μερικοί 

αριθμοί για να δημιουργηθούν κρύβουν μέσα 

τους πολλαπλασιασμό και πρόσθεση «quatre-

vight-dix-nεuf», που σημαίνει ενενήντα εννιά και 

σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει 4-20-10-9 με 

τους 2 πρώτους αριθμούς να πολλαπλασιάζονται 

και μετά να προσθέτονται με τους 2 τελευταίους. 

Παράλληλα, ο οικονομικός τομέας εξαρτάται 

εξολοκλήρου από τα μαθηματικά αφού έχει να 

κάνει κυρίως με τις προσθέσεις, αφαιρέσεις, 

διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς. 

Σήμερα, ένα βασικό κριτήριο για να προσληφθεί 

κάποιος σε μια δουλειά είναι οι μαθηματικές 

του γνώσεις. Με ειδικά τεστ γίνεται έλεγχος της 

μαθηματικής αντίληψης και λογικομαθηματικής 

νοημοσύνης. Πολλά είναι και τα επαγγέλματα που 

δε χρειάζονται πτυχίο, εντούτοις απαιτούν βασικές 

γνώσεις μαθηματικών. Για παράδειγμα, ο ταμίας 

που ανέφερα πιο πάνω δεν πρέπει να βασίζεται 

εξολοκλήρου στην ταμιακή του μηχανή γιατί σε 

περίπτωση βλάβης θα χρειαστεί με σβελτάδα να 

υπολογίσει την έκπτωση χρησιμοποιώντας χαρτί 

και μολύβι (παλιός καλός τρόπος όπως λέει και η 

μαμά, τότε που ο κόσμος χρησιμοποιούσε το μυαλό 

του συμπληρώνει ο μπαμπάς). Καλή αριθμητική 

απαιτεί και το επάγγελμα του σερβιτόρου ο 

οποίος ουκ ολίγες φορές καλείται να δώσει το 

σύνολο του λογαριασμού πριν καν αυτός τυπωθεί. 

Επιπρόσθετα, ο κτίστης, χρειάζεται σημαντικές 

γνώσεις στη γεωμετρία και στη στερεομετρία 

καθώς και στον υπολογισμό του αριθμού των 

υλικών οικοδομής που θα χρειαστεί. 

Ένας καλός ποδοσφαιριστής χρειάζεται βασικές 

μαθηματικές γνώσεις και καλή αντίληψη του 

χώρου για να εκτελέσει ορθά ένα σουτ. Ακόμη 

και ο καθορισμός της περιοχής του πέναλντι 

βασίζεται σε μαθηματικές μελέτες βασισμένες 

στην ταχύτητα της μπάλας αλλά και στον χρόνο 

αντίληψης της πορείας της μπάλας για να είναι σε 

θέση ο τερματοφύλακας να το αποκρούσει.

Οι φυσικές επιστήμες (όπως η φυσική, η 

αστρονομία και η μετεωρολογία) υποκλίνονται 

στα μαθηματικά καθώς αποτελούν βάση των 

επιστημών αυτών. Έννοιες όπως η ταχύτητα ενός 

αντικειμένου και η μάζα του και ο καθορισμός 

τους ως μονόμετρα ή διανυσματικά μεγέθη έχει 

αρχής στα μαθηματικά. Η απόσταση των αστεριών 

μετριέται χρησιμοποιώντας μαθηματικές σχέσεις 

και η πρόβλεψη του καιρού βασίζεται σε επίλυση 

συστημάτων πολλών εξισώσεων με πολλές 

μεταβλητές. 

Στη γεωγραφία, οι ζώνες ώρας βασίζονται σε 

γνώσεις των ρητών αριθμών. Για παράδειγμα, 

αν θέλεις να τηλεφωνήσεις σε μια φίλη σου που 

βρίσκεται στο Ντιμπουκτού πρέπει να ξέρεις σε 

ποια ζώνη ώρας βρίσκεται. Μην την ξυπνήσεις 

κιόλας. Ακόμη και στην Ιστορία, χρειάζεται η 

κατανόηση των ρητών αριθμών. Για να αναληφθεί 

κάποιος ότι το 1200 π.Χ. είναι νωρίτερα από το 

1100 π.Χ. χρειάζεται να έχει μαθηματική αντίληψη 

και κατανόηση της ευθείας των ρητών αριθμών. Το 

«-1200» είναι μικρότερος αριθμός από το «-1100». 

Εύλογα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα, ότι τα 

μαθηματικά από την απλούστερη μέχρι την πιο 

πολύπλοκη μορφή τους είναι χρήσιμα σε πολλούς 

βασικούς τομείς στη ζωή μας. Ανυπομονώ να 

μεγαλώσω να γνωρίσω νέες πτυχές και επιπλέον 

χρησιμότητες των μαθηματικών.

Ιωσήφ Νάγια, Α1

Παγκύπριος Έπαινος
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Συμμετοχή στον Διαγωνισμό  MathFac-
tor 2017 στο πλαίσιο του Παγκύπριου 
Μαθητικού Συνεδρίου της Κυπριακής 
Μαθηματικής Εταιρείας 

«       Βρήκες τη θέση σου»

Κοίτα τώρα τι μου έγραψε ο μαθηματικός στο 

χέρι…

Του ζήτησα να υπογράψει για να τον θυμάμαι και 

αυτός, έγραψε ό,τι ήθελε, κάτι μαθηματικά,       και 

για όνομα Ίππασος!  Αφού Αντρέα Κάππα τον 

λένε!! 

Ξέρει κανείς τι είναι αυτό; Εγώ σίγουρα όχι! Γρίφο 

για λύση μου έβαλε, κάτι τέτοια τα κάνει!

Γεια σου γιατρέ!  Δεν το περίμενα να είσαι εδώ. 

Μια χαρά είμαι και το χέρι μου καλά! Ομορφαίνει 

ο γύψος. 

Οι φίλοι μου υπέγραψαν, κάποια κορίτσια μου 

ζωγράφισαν καρδούλες και ο καθηγητής των 

Μαθηματικών, τράβηξε μια γραμμή, έγραψε      και 

ξεχάστηκε και υπέγραψε Ίππασος !

 Μάλλον θα ψιλοτρελάθηκε. 

Μελέτησα, όμως, και βρήκα μια άκρη στον γρίφο 

του.

Αυτός ο Ίππασος έκανε κάτι σπουδαίο…Έχετε 

χρόνο να σας πω; Ωραία!

Ο Ίππασος κατάφερε να αποδείξει πώς η 

υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου που οι 

δύο κάθετες πλευρές του έχουν μήκος 1, είναι 

ασύμμετρο μέγεθος, ότι δηλαδή δεν μπορoύσε να 

μετρηθεί, δεν είναι  ρητός, είχε άπειρα δεκαδικά 

ψηφία, ένας παράλογος αριθμός! Αυτός τότε δεν 

ήξερε τους άρρητους αριθμούς.

Άρρητος αριθμός είναι κάθε πραγματικός αριθμός 

που δεν είναι ρητός, δηλαδή, δεν μπορεί να 

γραφτεί ως κλάσμα, όπως το                    , π, e, φ…Ο 

δικός μου επέλεξε το      !

O Ίπασσος σκέφτηκε ότι κλονιζόταν η αρμονία 

των αριθμών και τόλμησε να αμφισβητήσει 

όσα έλεγαν οι φίλοι του οι Πυθαγόρειοι. Και το 

πλήρωσε ακριβά. Τον πέταξα στην θάλασσα 

τιμωρώντας τον για ασέβεια και προδοσία προς 

τη σχολή και τους Θεούς. 

Γιατρέ, σπουδάσατε πολλά χρόνια και ίσως μου 

λύσετε μια απορία που έχω μετά από όλα αυτά.

Πώς μπορώ να αποδείξω ότι ο αριθμός   δεν 

μπορεί να γραφτεί σαν κλάσμα, δεν είναι δηλαδή 

ρητός, είναι άρρητος; 

Σ’ αυτήν τη γραμμή, την ευθεία την αριθμητική, 

ξέρετε σε ποιο σημείο θα βάλω το      ; 

Πώς γίνεται να αναπαραστήσεις κάτι το οποίο 

δεν είναι ακριβώς καθορισμένο και έχει άπειρα 

δεκαδικά ; 

Α! Δεν ξέρετε και είστε σε μαθηματικό συνέδριο!

Έστω ότι ο       είναι ρητός, άρα             , όπου τα κ, 

λ είναι θετικοί ακέραιοι. 

Τότε                   . 

Η ανάλυση του αριστερού μέλους σε γινόμενο 

πρώτων έχει άρτιο πλήθος παραγόντων, λόγω 

του τετραγώνου, ενώ του δεξιού, περιττό πλήθος 

παραγόντων, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με 

την υπόθεση μας,  αυτό που λέμε στα μαθηματικά 

άτοπο!

 Άρα, το       δεν μπορεί να γραφτεί σαν κλάσμα, 

είναι άρρητος! 

Αυτό που είπε ο Ίππασος, υποτείνουσα ορθογωνίου 

τριγώνου που οι δύο κάθετες πλευρές του έχουν 

μήκος 1.

Θεωρούμε τον άξονα των πραγματικών αριθμών 

και στο σημείο 1 φέρουμε κάθετο τμήμα ΑΒ στον 

άξονα μήκους 1.

Από το πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε ότι ΚΑ= 

Με κέντρο το Κ και ακτίνα ΚΑ που είναι το       , 

κάνουμε κύκλο που τέμνει τον άξονα στα σημεία 

Γ και Δ.  

Στο σημείο Γ βρίσκεται ο άρρητος     , ενώ, στο 

σημείο Δ βρίσκεται ο άρρητος -  

      βρήκες την θέση σου!

Κόκκινος Αντρέας, Β2
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Oικονομικά

ΑΝΕΡΓΙΑ

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, που, 

ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να 

απασχοληθεί, δεν μπορεί να βρει εργασία.

Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από όσους 

έχουν εργασία (απασχολούμενοι) και εκείνους 

που δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν 

δηλώσει, ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να 

εργαστούν. Τα άτομα αυτά, συνήθως, καταφεύγουν 

στην αναζήτηση εργασίας με αποστολή του 

βιογραφικού σημειώματος τους σε εταιρείες κ.τ.λ.

Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του 

ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα 

οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά 

ώστε απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν 

για εργασία.

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων 

διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού 

δυναμικού.

Ποσοστό Ανεργίας(%) = ΑΝΕΡΓΟΙ/(ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ)×100

Είδη ανεργίας

Υπάρχουν τρία κύρια είδη ανεργίας:

Ανεργία τριβής:  Προκύπτει   λόγω   της   ακατάπαυστης 

κίνησης των ανθρώπων μεταξύ περιοχών και 

θέσεων εργασίας ή διαφόρων σταδίων του 

κύκλου ζωής. Επίσης, περιλαμβάνονται τα άτομα 

που, λόγω φυσικών αιτιών, καθίστανται ανίκανα 

προς εργασία. Ουσιαστικά, αποτελεί το ελάχιστο 

επίπεδο ανεργίας που δεν μπορεί να μειωθεί σε 

μια δυναμική κοινωνία (εφ’ όσον, ακόμη και αν η 

οικονομία είναι σε πλήρη απασχόληση, κάποιοι θα 

αποχωρούν από τις θέσεις τους, κάποιοι φοιτητές 

θα ψάχνουν για εργασία μετά την αποφοίτησή 

τους, κάποιοι γονείς θα επανεντάσσονται στο 

εργατικό δυναμικό, και κάποιοι θα θέλουν μια 

καλύτερη ή μια διαφορετική εργασία).

Δομική ανεργία: Οφείλεται στις αναντιστοιχίες 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς κάποιοι 

κλάδοι έχουν αυξανόμενη ζήτηση και κάποιοι 

άλλοι πτωτική ζήτηση.

Κυκλική ανεργία: Οφείλεται στη μειωμένη συνολική 

ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η μορφή 

ανεργίας είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της 

ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, 

η οποία, έχει ως επακόλουθο την αδυναμία 

απορρόφησης του εργατικού δυναμικού.

Επίσης, η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, ως 

προς τη χρονική διάρκεια που το άτομο παραμένει 

εκτός απασχόλησης, σε μακροχρόνια ανεργία, σε 

βραχυχρόνια ανεργία και σε εποχιακή ανεργία.

Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις της ανεργίας 

γίνονται ανάλογα με τα κοινωνικά, δημογραφικά, 

εκπαιδευτικά, ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριστικά 

(π.χ. γυναικεία ανεργία, ανεργία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 

νεανική ανεργία).

Τα στοιχεία για την ανεργία στηρίζονται συνήθως 

στις ίδιες τις δηλώσεις των ανέργων στα ταμεία 

ανεργίας. Έτσι, μια χώρα με πολύ υψηλότερα 

επιδόματα ανεργίας από μια άλλη, είναι δυνατόν 

να παρουσιάζει περισσότερη ανεργία επειδή 

περισσότεροι άνεργοι δηλώνουν, επίσημα, την 

κατάσταση τους για να λάβουν το επίδομα.

Σύμφωνα με το νεοκλασικό μοντέλο, σε μια 

πλήρως ελεύθερη αγορά δε θα πρέπει να υπάρχει 

καθόλου μη-εθελοντική ανεργία, εκτός από τη 

λεγόμενη ανεργία τριβής.

Η ανεργία στην Κύπρο:

 2010 (Δεκέμβριος): 28 914 άτομα

 2011 (Δεκέμβριος): 32 895 άτομα

 2012 (Δεκέμβριος): 41 625 άτομα

 2013 (Δεκέμβριος): 50 467 άτομα

 2014 (Δεκέμβριος): 47 886 άτομα

 2015 (Δεκέμβριος): 44 550 άτομα

 2016 (Δεκέμβριος): 41 852 άτομα

 2017 (Φεβρουάριος): 42 326 άτομα

  

Αντωνίου Λούης, Στ3
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Μαθητικές δράσεις με άρωμα 

επιχειρηματικότητας στον Διαγωνισμό Junior 

Achievement

Η ιδέα δημιουργίας των δυο εταιρειών , της Bloom 

και N.C.S Team γεννήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, 

όταν η ομάδα μας από τη Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ 

θέλησε να λάβει μέρος στον ετήσιο διαγωνισμό 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Junior 

Achievement (JA) Cyprus.

Το Junior Achievement (JA) Κύπρος είναι ένας 

μη κερδοσκοπικός  οργανισμός ο οποίος έχει 

ως στόχο να παρέχει σε νέους από σχολεία σε 

όλης της Κύπρο εμπειρίες οι  οποίες στοχεύουν 

στην ανάπτυξη   δεξιοτήτων και  κατανόησης , 

στοιχεία τα οποία είναι προαπαιτούμενα σε μια 

προοπτική επιτυχίας και καταξίωσης στο πλαίσιο 

της παγκόσμιας οικονομίας.

 Είναι κοινός αποδεκτό ότι, ως  μέτοχοι μιας 

απαιτητικής καθημερινότητας όλοι στο τέλος μιας 

κουραστικής μέρας χρειαζόμαστε κάτι το οποίο 

θα μας βοηθά να ξεφεύγουμε από το άγχος της 

καθημερινότητας μας και να χαλαρώνουμε τόσο 

σωματικά, όσο και πνευματικά.   

Το προϊόν το οποίο παράγει η εταιρεία μας 

“Βloom”είναι το Bath Bomb.Αρχικά, πρέπει  να 

σημειωθεί ότι το “Bath Bomb” είναι ένα χαλαρωτικό 

προϊόν, το οποίο βοηθά στη χαλάρωση των μυών 

του σώματος, εξαιτίας του αμυγδαλέλαιου και των 

αιθέριων ελαίων που περιέχει, τα οποία έχουν 

μυοχαλαρωτικές ιδιότητες.  Εκτός από αυτές τις 

πρώτες ύλες, περιέχει κιτρικό οξύ, χρώμα, άρωμα 

(praline, ocean, kumquat, levanter) καθώς και 

μαγειρική σόδα.  Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό 

να υπογραμμίσουμε ότι αν και  τα Bath Bombs 

είναι αντιαλεργικά, όμως δεν πρέπει να έρχονται 

σε επαφή με τα μάτια κατά τη χρήση τους.   Το      

Bath Bombs μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για 

ποδόλουτρο γεμίζοντας μια λεκάνη με ζεστό 

νερό ,είτε για αφρόλουτρο στο μπάνιο, για να 

απολαύσετε υπέροχο χρώμα και πανέμορφο 

άρωμα.

Το προϊόν που δημιούργησε η εταιρεία μας N.C.S 

Team είναι το SOS (Special Oven Spray) περιέχει 

μόνο φυσικά προϊόντα (εσπεριδοειδή, βότανα, 

ξίδι, βορικό οξύ, μαγειρική σόδα), είναι πολύ 

αποτελεσματικό και γρήγορο στον καθαρισμό 

του λίπους και των αλάτων  σε φούρνους και είδη 

υγιεινής.  Η καινοτομία του προϊόντος έγκειται  

στο  ότι δεν περιέχει καθόλου χημικά προϊόντα 

και είναι φθηνό, όπως κατέδειξε η έρευνα που 

διενεργήσαμε και αφορούσε  τιμές ανταγωνιστικών 

spray φούρνου.  Επίσης, είναι εύκολο στη χρήση 

του και, το πιο σημαντικό, δεν είναι επικίνδυνο 

επειδή δεν προκαλεί αναθυμιάσεις, σε σύγκριση 

με τα χημικά που υπάρχουν στην αγορά.  Από 

αυτό το γεγονός προέκυψε το slogan μας  «CLEAN 

NATURAL & CHEAP».  Το μόνο αρνητικό είναι ότι 

πρέπει να αποφεύγεται από εγκύους, εξαιτίας του 

βόρακα που δεν είναι χημικό αλλά φυσικό οξύ. 

Μέλη της ομάδας BLOOM: Καζάζη Μαριάννα, 

Καραμαλλάκης Ανδρέας, Παπαδοπούλος 

Χριστόφορος, Ρώσσος Θεόδωρος, Σταματάρης 

Ανδρέας, Στεφάνου Στέφανος, Στυλιανού 

Ελεονώρα, Χρίστου Πάρης, Ε1

Μέλη της ομάδας N.C.S. TEAM: Βρόντης 

Άγγελος, Ευαγγέλου Μαρίνα Ε1, Μαυραντώνη 

Αλεξία, Πατσαλίδης Διομήδης Ε3, Ιωακείμ 

Μικαέλλα, Ε4
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A Thank you Letter

Dear Ian,

I hope you are fine.  Sorry for not writing sooner, 

but I’ve been up to my eyes in exams lately. I’m 

writing to thank you for all the helpful advice you 

gave me about the boys who had been bullying 

me for some time.

As I have already told you, I felt awful at school, 

and the time I spent there felt like an eternity. 

Your advice to talk to my parents about it and ex-

plain calmly to the boys that their behaviour was 

annoying, really worked. My parents were quite 

supportive and said that if the boys continued, 

they would talk to the school counselor. So, I de-

cided to talk to the boys first. The funny thing was 

that they hadn't realised how upset I was about 

their behaviour, and said that they did it just for 

fun. Luckily, they stopped immediately.

Talking to you via email and on Facebook was 

really helpful, and at the same time fun. You are 

such a precious friend. Believe it or not, the boys 

are not as nasty as I thought they were, and we 

have actually become good friends now. 

I hope we can talk face to face soon because I miss 

you a lot. Let’s keep our fingers crossed we meet 

up soon. Once again, thanks for all your help.

Love, 

Orestis                                

Κωνσταντίνου Ορέστης,  Α3

A WAKING CALL FOR EUROPE

Lately, President Francois Hollande has called 

for a radical overhaul of Europe’s border security 

policies. He even warned that Europe was under 

the treat of returning to the age of “barbed wire 

and fences” if demands for major security reforms 

were not met. 

Let us face it! We are doing less than enough to im-

prove security within the Schengen area. Instead, 

one might say that we are creating more prob-

lems. The deconstruction of the European Union 

doesn’t even seem too far-fetched anymore.

We are creating 

chaos. That is 

the only word 

which can be 

used to de-

scribe the dis-

turbing images 

of hungry, bare-

foot children 

wandering around lost and often alone in the 

village of Idomeni. Or, the agony in their parents’ 

eyes when they realise that they can do nothing 

more than wait, while spending their nights in 

tiny, miserably cold tents – if there are any tents 

left-. The future for them is as uncertain as the 

safety of the food they have been eating.

In any case, what do we do? Do we just accept 

the decision of the European Union to block the 

roads for the immigrants, something which may 

–and this has not been proven- also lead to fewer 

terrorist attacks? Well, we can only do that if we 

conveniently ignore the fact that we are dealing 

with human beings, with needs and feelings.

So, should we deal with the refugee crisis in a hu-

mane way, and also find ways to ensure security, 

or should we just view it as “bump in the road” 

and tackle it without using empathy? I think the 

answer is obvious for everyone who does not lack 

basic human emotions.   

Οικονομίδη Μαρίνα, Ε2

Αγγλικά
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Debate:2017 

FORUM 
PRIVATE 
GREEK SCHOOL 

INTERNET: 
A Blessing or a Curse? 

Against: Unauthentic 

The internet reduces face to face 
communication since any form of 
interaction through it is 
unauthentic and disguises real 
feelings and behaviour.  

 

In Favour: In 1995, fewer than 1% of the world’s population 

was online. The internet was a curiosity, used mostly by people 

in the West.  Fast-forward 20 years and today more than 

3.5billion people have internet access. If there is anywhere left 

on Earth where it is impossible to access internet, it is 

considered the last place on Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Against: No safety 

Personal information is not safe 
online. Spam, scams, identity 
theft, misuse are just some of 
the most serious issues that you 
might face if you are sharing 
personal information online. The 
minute you share anything 
online, it can be permanent. 
Unfortunately, people, and 
especially teens, remain naive 
on the safety their data might 
have when they upload anything 
on the internet. 

Against: Bullying  

Bullies and mean children have 
been around forever, but 
technology now gives them a 
whole new platform for their 
actions. Although some may 
argue that bullying is everywhere, 
kids who are cyberbullied have a 
harder time getting over it.  
Cyberbullying can happen 24 
hours a day, 7 days a week. 

In Favour: Communication 

If the internet went out for a day 

the internet users would have to 

communicate by phone calls and 

through letters, which is way 

more costly and time consuming 

than the internet communication 

system. Therefore,it is true that 

the internet has facilitated 

communication. 

In Favour: Entertainment 

People use the internet to 
entertain themselves.  
Videos, for instance are 
becoming a great source of 
entertainment.  Not to 
mention spending time 
editing images, listening to 
music or even streaming 
music.  People can 
entertain themselves 
without even leaving their  
house. 

Against: Your personal data could be jeopardized through the 
use of the internet. Hackers could steal personal information, 
such as your ID number, your family's bank accounts, phone 
numbers and addresses, as well as text messages and 
important documents from your computer. 

.  
Κόκκινος Ανδρέας Β2, Οικονομίδης Ανδρέας Β2,  Νατσιόπουλος Θωμάς Β2, Αργυρίδης Γιώργος Β1, 

Μαππούρα Βερονίκη Β1, Νικάνδρου Ιωάννης Γ2, Καζάζης Σώτος Γ3, Γεωργιάδης Δημήτρης Γ1, Ιωάννου 

Ελένη Γ3, Ζαχαρία Χάρης Γ1, Κοντοπύργου Αννίτα Γ3
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Extra Curricular Activities  

 

            Teens and Sports   

It is widely believed 
that sports are 
beneficial, and for 
some, a way of life. 
Undoubtedly, this is 
true for most 
teenagers, since 
sports are directly 
connected to their 
daily lives. However, 
is this good or bad? 
 
To begin with, sports 
contribute towards a 
better health for the 
youngsters.   

Particularly, a young 
person who plays a 
sport has a well-
shaped and strong 
body.  Additionally, it 
has been proven that 
an adolescent who is 
involved in sports is 
more confident and in 
a better emotional 
well-being. 
 
Moreover, it is clear 
that teens can learn a 
lot of things by 
playing a sport. 

For instance, they learn 
to cooperate with their 
teammates, and be 
ambitious. To be more 
specific, they set goals 
and work really hard in 
order to achieve them. 
 
Nevertheless, does the 
teenagers’ busy 
schedule leave them 
with any time to  devote 
to sports? 

  

The younger generation 
complains that due to the 
excessive amount of work 
they have from school, 
there is no free time left 
for doing sports.   
 
In conclusion, I personally 
believe that sports are not 
just important for 
teenagers, but an actual 
necessity.  Therefore, 
teachers should allow 
students some leisure 
time instead of loading 
them with more and more 
work. 
 
Ιωάννου Χριστιάνα, Β4 

 

     
     

   Skateboarding is 
such an exciting 
sport! Lately, I have 
found out that doing 
skateboarding 
successfully has to 
do with physics. 
Skaters seem to 
have found a way 
to defy the laws of 
physics, but they're 
actually using these 
laws to perform 
cool skateboard 
tricks. 
 

The Physics of the Ollie 
Skaters jump over obstacles against curbs 
and ramps, when they want to do an ollie. 
This trick is very cool because it gives you 
the notion that skateboard is glued to the 
skater's sneakers in mid-air. This is 
called rotation around multiple axes. There 
are three forces which act on the 
skateboard just before the skater jumps: 

 

 
 the weight of the skater, 
 the force of gravity on the 

skateboard, 
 and the force of the 

ground pushing up on the 
skateboard. 

These three forces balance out to 
zero. With no net force, the 
skateboard doesn't quicken, but 
rolls along at a constant speed. 
The skater accelerates himself 
upward by explosively 
straightening his legs and raising 
his arms. During the jump, his rear 
foot uses a much greater force on 
the tail of the board than his front 
foot does on the nose, causing the 
board to pivot counter clockwise 
about the rear wheel. 

Μπογκντανοφ Βίκτωρ, Γ2 

 

                                                                           The Science of Skateboarding 
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Combating Youth Unemployment

Unfortunately, youth unemployment remains 

stubbornly high at 22.5% across the European 

Union, which of course includes our country. It is 

obvious, that our "offsprings" have lost their faith 

in their abilities and have given up in finding a 

job. Where did this "bleeding wound" of our con-

temporary society come from and how can we, 

actually, heal it? 

It would be foolish to disregard the fact that this 

issue originates, naturally, from the economic cri-

sis, which has created a stressful and malicious 

environment for our country. Initially, due to the 

recession in the construction industry, which 

was and still is a fundamental factor for Cyprus' 

economy, most projects were terminated or post-

poned, causing hundreds of people to be laid off 

or have a cut on their salary and  were left hang-

ing with no economic support. Furthermore, as a 

result of Cyprus being a full member of the E.U. 

other E.U. member citizens have the right to move 

and reside freely in Cyprus. This right was why a 

tremendous inflow of, mainly, eastern European, 

E.U. citizens migrated in our country causing 

excess availability of workers and no jobs avail-

able. All the aforementioned have driven people 

to another reason why the unemployment rate 

has risen so rapidly and that is voluntary unem-

ployment. The low number on the paycheck has 

pushed people to reject job offers due to the fact 

because they had to look for a job which provided 

them with a salary and benefits more suitable for 

their responsibilities and lifestyle. 

In order to tackle the problem, we have to take 

risks; no improvement ever comes from staying in 

our comfort zone. Firstly, the government should 

take action by promoting entrepreneurship with 

attractive loans for young entrepreneurs and of-

fer support for start-ups for pupils still at school, 

who can also draw up their business projects as 

coursework, opening new businesses and giv-

ing the chance to Cyprus' youth to follow their 

dreams. Moreover, considering that many of the 

unemployed young adults out there searching 

for employment have a university degree, their 

knowledge could be used in a form of guidance 

for people seeking advice on their subject. 

Additionally, bearing in mind that many people 

are looking for a temporary job, they could take 

the chance and work as substitutes, for example 

when someone is on maternity leave or has taken 

some time off for vacation, for employers who are 

eager to take on the unemployed.  Last but not 

least, for those who are not qualified enough, to 

find a job, the government could support work-

shops for skill improvement providing stronger 

incentives to seek for a job and accept it.

All in all, for the sake of our future, initiative must 

be taken from the government and individuals 

should step up and take action in increasing the 

productivity and improving the standard of living. 

Let's try to heal the aching wound of unemploy-

ment and as I have already stated, great things 

never come from comfort zones. 

Ερωτοκρίτου Κυριακή, Στ2

A play never to be performed

It was a sunny day last spring. I was feeling excit-

ed about my first show with my theatre team! We 

had worked a lot for that show and we couldn't 

wait for that day to come! The show was named 

"The little boy in the woods". I was the little boy's 

mother and that was really funny because I was 

only eleven years old at the time, and the boy that 

played the main character, was twelve! Everything 

was ready and our show was meant to be brilliant!

The last minute, my mother bought the final tick-

et available for my grandma and they hugged me 

tightly before they wished me “break a leg”! I wish 

they hadn't said that!

The show started and unexpectedly, all the tick-

ets had been sold! The first scene started with my 

Γαλλικά
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son’s’ monologue and right after, it was my turn 

to go on stage. Well, I don't know how to explain 

it, but to the surprise of the audience, I somehow 

managed to fall off the stage.

Without wasting any time, Mum came to my res-

cue, only to realise that my leg had been broken! 

Both my Mum and my grandma wished they had 

never made that wish. Seconds later, my teacher 

called for an ambulance. Luckily, my leg wasn't 

that bad after all! The doctor said that I could go 

home and take some rest for a few days.

Eventually, I returned home with a broken leg. 

After a while, my mum and my grandma stopped 

feeling guilty because they realised that it could 

have been worse! And that's true!

 

Μενελάου Άννα, Α3

Should young people lead a healthy lifestyle or 

not?

It is widely accepted that leading a healthy life-

style is essential, especially for young people. In 

fact, a lot of individuals who follow a balanced 

diet and exercise regularly are more likely to 

have a better life without any health problems. I 

personally believe that if young people develop 

healthy habits, they will be in a better physical 

condition throughout their whole lives. 

To begin with, leading a healthy lifestyle can pre-

vent chronic diseases, which are likely to affect 

us in the future if we do not. To be more specific, 

healthy habits save us time and mental energy, al-

lowing us to perform many actions without using 

concentrated thought. Apart from that, adopting 

a nutritious diet enables human beings to boost 

their energy levels and as a result, become more 

productive.

Moreover, the human body requires regular ex-

ercise in order to improve cardio respiratory and 

muscular fitness, bone health, and cardiovascu-

lar and metabolic health biomarkers. Therefore, 

adolescents should accustom themselves to this 

kind of routine. In addition, active youngsters are 

able to develop healthy stress management hab-

its, feel comfortable with their body, and improve 

their stamina.

On the other hand, some teenagers claim that 

eating healthy food and doing sports are not nec-

essary while still young. They believe that eating 

all kinds of food makes them feel strong and they 

do not gain weight as their metabolism works fast 

enough to burn off all the calories they consume 

within the day. Furthermore, they say that stu-

dents do not have enough time to exercise since 

they have too much homework and so many af-

ter-school activities. However, they neglect to 

see the importance of a healthy lifestyle. Leading 

a healthy lifestyle is a conscious decision; if you 

plan ahead of time, you can find time to exercise 

and eat healthily.

Taking everything into consideration, I strongly 

believe that physical activity, along with healthful 

eating, should be encouraged in every age group. 

If young people develop a number of unhealthy 

habits over time, then their life will be exposed 

to many hazards. It is vital to recognise that a 

healthy living ensures a longer life span as well as 

a life free of diseases and complications.

 

Καζάζη Μαριάννα, E1
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L’Europe de la gastronomie

Les modes de vie et la gastronomie sont très var-

ies dans les pays de l’union européenne. Ils té-

moignent de leur richesse.

Chypre

La cuisine chypriote est riche et variée. Pourgouri 

est un plat traditionnel qui accompagne souvent 

la viande. Notre boisson nationale est la Zivania 

qui est une boisson non sucrée, alcoolique, in-

colore et thérapeutique. Le Soutzoukos est une 

confiserie traditionnelle produite à partir du mout 

de raisin et de la farine. 

Αριστοδήμου Ηλίας, Γ2

Grèce

On mange surtout des produits de l’agriculture 

grecque : fruits et légumes frais, viande d’agneau 

grillée ou en brochettes.

Κουρκούλης Πάνος, Γ2

France

En France, les plats régionaux sont très varies. Les 

plus connus sont la choucroute d’Alsace le cas-

soulet du Sud-ouest ou encore le pot –au – feu.

Λαμπρίδη Κατερίνα, Γ2

Italie

Les italiens sont célèbres pour leurs pates et leurs 

pizzas à l’huile d’olive.

Στασή Μαρίνα, Γ2

Portugal

Au Portugal, où la pêche est l’une des ressources 

principal du pays, on apprécie la morue.

Έκτωρος Σωτήρης, Γ2

Espagne

Le plat national espagnol est la paella : riz doré 

à l’huile et cuit au bouillon, garni de viande, de 

poisson et de crustacés.

Ιεροδιακόνου Μαρία, Γ2

Allemagne et Autriche

Dans ces pays, la charcuterie est dégustée sous 

toutes ses formes : jambon cru, jambon blanc et 

saucisse de francfort.

Κυριάκου Βασίλης, Γ2

Danemark et Suède

Le plat national est le smørrebrød. Ce sont de 

petites tranches de pain de seigle recouvertes 

de hareng, de viande fumée ou de saumon, et 

accompagnées d’œufs durs, de betterave au vin-

aigre, de salade et d’oignons.

Μαντορίνη Δόμνα, Γ2

Pays – Bas

Les rollmops sont des filets de hareng marines 

et roules autour d’un oignon ou d’un cornichon. 

Leur nom vient du néerlandais rol ‘m op << roulez 

–le >>. Conserves dans du vinaigre, ils se consom-

ment chauds ou froids.

Νικάνδρου Ιωάννης, Γ2

Grande - Bretagne

Le petit déjeuner est un vrai repas (céréales, 

toasts, confiture, jus d’oranges, saucisses, pois-

son, œufs…). Le midi n’est pas le repas le plus 

important de la journée, étant donné que le petit 

déjeuner est très copieux généralement. Il est 

constitué d’un léger en-cas, en attendant le dîner, 

servi assez tôt. Le soir, le dîner est servi avant 20h 

sans oublier la pause du célébrissime « tea-time » 

de l’après-midi, autour de 17 heures.

Καμμά Νάσια, Γ2
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Συμμετοχές στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό 

για την προώθηση  της Γαλλικής Γλώσσας, 

Συγγραφή ποιήματος 2017

Une prière

Sur une feuille de papier

J’ai pensé écrire une prière

Un rêve et un souhait

Pour un monde qui court à sa perte

Un souhait pour tous les enfants

Pour qu'ils gardent un sentiment de joie

Un rêve magique

Sans guerres et sans misère

Une prière pour vivre dans un monde meilleur

 Pour trouver une remède à toute maladie

un souhait pour nous tous

pour que toutes les couleurs soient les mêmes

une prière pour nous tous

pour un gros câlin qui nous rapprochera

et pour que chaque visage s' inonde de joie.

Σαββίδης Χαράλαμπος, Α2

La guerre

La guerre

n’est pas bien

et je n’aime le mot rien.

Souffrance, barbarie et douleur

décrivent la guerre

et je ne peux pas comprendre

pourquoi les jeunes font de la guerre.

Jeunes qui endurent

des jours néfastes 

les yeux humides

et jeunes qui veulent mourir.

Les jeunes font souvent

la guerre, à cause du racisme

et à la fin ils ont une vie très vide.

Jours sans demain

Mauvais instants

Pas de chance

D’une vie avec joie.

Mains vides

yeux vides

cœurs vides

rêves vides.

J’espère qu’un jour

Il n’y aura plus de guerres

Et que les jeunes ne feront plus

de mauvaises choses comme ça.

Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Α2

Συμμετοχές στον Παγκύπριο Διαγωνισμό 

«Γαλλοφωνία 2017» με θέμα: 

Découverte des liens entre Chypre et les autres 

pays de la Francophonie «Paphos 2017, Capitale 

Européenne de la Culture»

Ιωάννου Χριστιάνα – Χατζηγαβριήλ Μαρίνα, Β4

Χατζηγαβριήλ Χαρά – Κουρκούλη Γεωργία, Β4

Δαμιανού Αντρέας – Χρίστου Μαρία, Δ3



68

Ιωάννου Χριστιάνα, Χατζημιχαήλ Μαρινα, Β4

Κουρκούλη Γεωργία, Χατζηγαβριήλ Χαρά, Β4
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Η Μετά Θάνατον Ζωή

Του Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

Γέροντα, έφερα γλυκά να κεράσετε.

- Δες πως χαίρονται! Στην άλλη ζωή θα λέμε: «Με 

τι χαζά χαιρόμασταν! Τι μας συγκινούσαν τότε!». 

Ενώ τώρα σκιρτάει η καρδιά γι' αυτά.

- Γέροντα, πώς θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα;

- Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα, δε θα το 

πείτε μεθαύριο στην άλλη ζωή. Πάντως, όσοι 

βρίσκονται εκεί επάνω, καλά περνούν. Ξέρεις τι 

εργόχειρο κάνουν εκεί στον Ουρανό; Συνέχεια 

δοξολογούν τον Θεό.

- Γέροντα, γιατί το σώμα του νεκρού λέγεται 

«λείψανο»;

- Γιατί είναι ό,τι  μένει εδώ στη γη από τον άνθρωπο 

μετά τον θάνατο. Ο κυρίως άνθρωπος, που είναι η 

ψυχή, φεύγει στον Ουρανό. Στη μέλλουσα Κρίση 

θα αναστήσει ο Θεός και το σώμα, για να κριθεί 

με αυτό ο άνθρωπος, γιατί με αυτό έζησε και 

αμάρτησε. Στην άλλη ζωή όλοι θα έχουν το ίδιο 

σώμα, πνευματικό σώμα,  το ίδιο ανάστημα, και οι 

κοντοί και οι ψηλοί, την ίδια ηλικία, και οι νέοι και 

οι γέροι και τα μωρά, αφού η ψυχή είναι ίδια. Θα 

υπάρχει,  δηλαδή, μια αγγελική ηλικία.

- Γέροντα, στην άλλη ζωή όσοι θα είναι στην 

Κόλαση θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στον 

Παράδεισο;

- Κοίταξε, όπως αυτοί που είναι τη νύχτα έξω 

στο σκοτάδι βλέπουν όσους είναι μέσα σε ένα 

δωμάτιο φωτισμένο, έτσι και όσοι θα βρίσκονται 

στην κόλαση θα βλέπουν όσους θα είναι στον 

Παράδεισο. Και αυτό θα είναι μεγαλύτερη κόλαση. 

Όπως πάλι όσοι τη νύχτα είναι στο φως, δε βλέπουν 

αυτούς που είναι έξω στο σκοτάδι, έτσι και αυτοί 

που θα βρίσκονται στον Παράδεισο δε θα βλέπουν 

αυτούς που θα είναι στην κόλαση. Γιατί, αν έβλεπαν 

τους κολασμένους, θα πονούσαν, θα θλίβονταν 

για την ταλαιπωρία τους, και δεν θα απολάμβαναν 

τον Παράδεισο, αλλά εκεί «ουκ εστί πόνος...». 

Και όχι μόνο δε θα τους βλέπουν, αλλά ούτε θα 

θυμούνται αν είχαν αδελφό ή πατέρα ή μητέρα, αν 

δεν είναι και εκείνοι στον Παράδεισο. «Εν εκείνη τη 

ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού», 

λέει ο Ψαλμωδός. Γιατί, άμα τους θυμούνται, πώς 

θα είναι Παράδεισος; Αυτοί, μάλιστα, που θα είναι 

στον Παράδεισο, θα νομίζουν ότι δε θα υπάρχουν 

άλλοι άνθρωποι, ούτε θα θυμούνται τις αμαρτίες 

που είχαν κάνει. Γιατί, αν θυμούνται τις αμαρτίες 

τους, δε θα αντέχουν από φιλότιμο στη σκέψη ότι 

λύπησαν τον Θεό.

Η ποσότητα πάλι της χαράς του καθενός στον 

Παράδεισο θα είναι διαφορετική. Άλλος θα έχει μια 

δαχτυλήθρα χαρά, άλλος ένα ποτήρι, άλλος μια 

ολόκληρη δεξαμενή. Όλοι, όμως, θα αισθάνονται 

πλήρεις και κανένας δεν θα ξέρει το μέγεθος της 

χαράς, της αγαλλιάσεως του άλλου. Τα κανόνισε 

έτσι ο Καλός Θεός, γιατί, αν γνώριζε ο ένας ότι 

ο άλλος έχει περισσότερη χαρά, δε θα ήταν τότε 

Παράδεισος, επειδή θα υπήρχε το «γιατί εκείνος 

να έχει περισσότερη χαρά και εγώ λιγότερη;». 

Δηλαδή, καθένας θα βλέπει στον Παράδεισο τη 

δόξα του Θεού ανάλογα με την καθαρότητα των 

οφθαλμών της ψυχής του. Η ορατότητα, όμως, δε 

Θρησκευτικά



70

θα καθορισθεί από τον Θεό, άλλα θα εξαρτηθεί 

από τη δική του καθαρότητα.

- Γέροντα, μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει 

κόλαση και Παράδεισος.

- Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και 

Παράδεισος; Πώς είναι δυνατόν οι νεκροί να 

μείνουν στην ανυπαρξία, αφού είναι ψυχές; Ο Θεός 

είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν 

αθάνατος. Επομένως, αθάνατος θα είναι και στην 

κόλαση. Ύστερα, τον Παράδεισο και την κόλαση 

τα ζει η ψυχή μας σε έναν βαθμό και από αυτήν 

τη ζωή, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται. Όταν κάποιος έχει τύψεις συνειδήσεως 

και νιώθει φόβο, ταραχή, άγχος, απελπισία, ή 

είναι κυριευμένος από μίσος, από φθόνο, τότε 

ζει την κόλαση. Ενώ, όταν μέσα του υπάρχει 

αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, καλοσύνη, τότε 

ζει τον Παράδεισο. Όλη η βάση είναι η ψυχή, 

γιατί αυτή είναι που αισθάνεται και τη χαρά και 

τον πόνο. Να, πήγαινε σε έναν πεθαμένο και πες 

του τα πιο ευχάριστα πράγματα, λ.χ. «ήρθε ο 

αδελφός σου από την Αμερική», δε θα καταλάβει 

τίποτε. Επομένως, η ψυχή είναι που αισθάνεται. 

Όλα αυτά, δεν τους προβληματίζουν; Ή, ας 

υποθέσουμε, πως βλέπεις ένα ωραίο, ευχάριστο 

όνειρο, χαίρεσαι, χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και, 

δε θέλεις να τελείωσει. Ξυπνάς και στενοχωριέσαι, 

γιατί ξύπνησες. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, ότι 

έπεσες και έσπασες τα πόδια σου, και υποφέρεις, 

κλαις. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα 

στα μάτια, βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε και λες: 

«Ευτυχώς, όνειρο ήταν!». Δηλαδή, συμμετέχει η 

ψυχή. Από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς 

περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα, 

όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ τη 

νύχτα απ' ό,τι την ημέρα. Έτσι, και όταν πεθάνει 

ο άνθρωπος, αν πάει στην κόλαση, θα είναι πιο 

οδυνηρό. Σκεφτείτε να ζει κανείς ένα αιώνιο 

εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια! Εδώ 

δεν μπορείς να αντέξεις για λίγα λεπτά ένα άσχημο 

όνειρο, άντε τώρα αιώνια -Θεός φυλάξοι- να είσαι 

μέσα στη θλίψη. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε 

στην κόλαση. Εσείς τι λέτε;

- Τόσον καιρό, Γέροντα, κάνουμε αγώνα να μην 

πάμε στην κόλαση λέτε, εκεί θα καταλήξουμε;

- Αν δεν έχουμε μυαλό, εκεί θα πάμε. Εγώ εύχομαι 

ή όλοι στον Παράδεισο ή κανένας στην κόλαση. 

Καλά δε λέω; Είναι πολύ βαρύ, μετά από όσα έκανε 

ο Θεός για μας τους ανθρώπους, να πάμε στην 

κόλαση και να Τον λυπήσουμε. Ο Θεός να φυλάξει, 

όχι μόνο άνθρωπος, αλλά ούτε πουλί να μην πάει 

στην κόλαση.

Ο Καλός Θεός ας μας δώσει καλή μετάνοια, για να 

μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση 

και να αποκατασταθούμε στην Ουράνια Βασιλεία 

Του. Αμήν.

Διαγωνισμός στο πλαίσιο του προγράμματος 

“Rular Dear Agenda – EYD 2015” που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

«Το περιβάλλον και οι γύρω μου: Ενδιαφέρομαι 

– Ενεργώ – Ευαισθητοποιώ».

Τα ζώα και εγώ - Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη

Στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε εάν τα 

περιττώματα των σκύλων, τα οποία υπάρχουν 

σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους αποτελούν 

ή όχι απειλή, αποφασίσαμε να διαχωρίσουμε  το 

συγκεκριμένο θέμα σε δύο ξεχωριστά σκέλη, 

τα οποία και θα αναπτυχθούν αμφότερα: τον 

αντίκτυπο που έχουν τα περιττώματα τόσο στο 

περιβάλλον, όσο  και στη δημόσια υγεία. 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Ξεκινώντας από τους απλούστερους λόγους, 

τα περιττώματα των σκύλων επηρεάζουν την 

αισθητική του περιβάλλοντος και αφαιρούν, παρά 

να προσθέτουν ομορφιά, σε πάρκα, πεζόδρομους 

ή κοινόχρηστους χώρους. Σε συνδυασμό με 

την άσχημη μυρωδιά που μπορεί να διαρκεί για 

ώρες  δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την 

κατάσταση.

Οικιακή Οικονομία
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Πολλοί πιστεύουν, πως τα περιττώματα των σκύλων 

λειτουργούν ως λίπασμα στα φυτά ή στο έδαφος, 

πιστεύοντας ότι θα αποικοδομηθούν φυσικά. 

Αυτό, όμως, που δε γνωρίζουν είναι ότι μόνο τα 

περιττώματα φυτοφάγων ζώων λειτουργούν ως 

λίπασμα.  Για την ακρίβεια, τα περιττώματα των 

σκύλων, λόγω του ότι είναι γεμάτα πρωτεΐνες, 

μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά στα φυτά και 

θεωρούνται τοξικά.  

Επίσης, τα περιττώματα μπορεί να απαιτούν ακόμη 

και έναν ολόκληρο χρόνο, για να αποσυντεθούν 

και, κατά τη διαδικασία αυτή, τοξικά βακτήρια 

απορροφώνται από το έδαφος επηρεάζοντας, 

έτσι και τη μελλοντική βλάστηση της περιοχής. 

Επιπλέον, τα περιττώματα του σκύλου ρυπαίνουν 

το νερό. Τα περιττώματα του σκύλου, όπως όλα τα 

περιττώματα, περιέχουν υψηλά επίπεδα θρεπτικών 

συστατικών, όπως άζωτο και φοσφορο, τα οποία 

στην πραγματικότητα ρυπαίνουν το νερό. Αυτά 

τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν στην ανάπτυξη 

άλγης στις υδάτινες μάζες με τον ίδιο τρόπο 

όπως τα λιπάσματα βοηθούν τους χλοοτάπητες 

να μεγαλώσουν. Αυτό, μπορεί να επηρεάσει, 

ώστε το νερό, να γίνει φτωχό σε οξυγόνο και με 

μεγάλη περιεκτικότητα σε αμμωνία, καθιστώντας 

το λιγότερο υγιεινό για τα ψάρια. Παράλληλα, 

τα μεγάλα επίπεδα της εξάπλωσης της άλγης 

μπορούν να μειώσουν την ποιότητα του νερού.

Έτσι, παρατηρούμε ότι, αφού τα περιττώματα 

ρυπαίνουν ή και μολύνουν πολλές φορές τόσο 

το έδαφος, όσο και το νερό (θαλασσινό και μη), 

αυξάνονται οι πιθανότητες  να καταλήξουν να 

μολύνουν τα ψάρια, τα ζώα, τα φυτά (ειδικά 

φρούτα και λαχανικά που κάποιος καλλιεργεί στην 

αυλή του), αλλά και το νερό που εμείς οι άνθρωποι, 

αντίστοιχα, τρώμε και πίνουμε.

Επιπτώσεις στη Δημόσια Yγεία

Πολλοί πιστεύουν, ότι η εγκατάλειψη των κοπράνων 

στο περιβάλλον δεν επιβαρύνει την ανθρώπινη 

υγεία, αλλά λανθάνονται. Τα περιττώματα των 

σκύλων είναι ανθυγιεινά και περιέχουν σοβαρές 

ασθένειες, εύκολα μεταδιδόμενες σε άλλα ζώα και 

στον άνθρωπο.  Εγκαταλελειμμένα περιττώματα 

σκύλων μπορεί να «φιλοξενούν» ασθένειες ή και 

παράσιτα που ενδεχομένως να μολύνουν άλλα 

σκυλιά που έρχονται σε επαφή με αυτά ή ακόμη και 

να μεταδώσουν τις ασθένειες και σε ανθρώπους 

που κατά λάθος μπορεί να τα πατήσουν και να 

τα μεταφέρουν στο σπίτι. Τα κόπρανα, λοιπόν, 

μπορεί να κρύβουν πολλών ειδών μικρόβια (E. 

Coli, Giardia, Σαλμονέλωση, Κρυπτοσποριδίωση, 

Καμπυλοβακτηρίωση, λεπτοσπείρωση, Parvo, 

Brucella) και ένα σωρό παράσιτα (Toxocara, 

Heartworms, Αγκυλόστομα, Roundworms, ταινία), 

τα οποία, σε περίπτωση μόλυνσης των ανθρώπων, 

προκαλούν συμπτώματα (ανάλογα πάντα με το 

βακτήριο ή το παράσιτο) όπως διάρροια, πυρετό 

και κοιλιακό άλγος, εξανθήματα, φαγούρα ή σε 

περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης να αναπτυχθεί 

μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, καρδίτιδα, ακόμη και 

θάνατος.  

Αφού λοιπόν τα περιττώματα των σκύλων 

αποτελούν εστίες για εκατομμύρια μικρόβια και 

βακτήρια:

• Σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει ένα παιδάκι που 

κυλιέται, τρέχει, πέφτει, παίζει στο ίδιο πάρκο 

που υπάρχουν περιττώματα, πόσο μάλλον ένα 

πολύ μικρό παιδάκι που βάζει στο στόμα του ό,τι 

καινούριο βρει. 

• Σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η περιοχή όταν 

τα περιττώματα του σκύλου καταλήξουν μετά από 

βροχή κάτω από το έδαφος σε υπόγεια ρεύματα 

νερού, λίμνες και κατ’ επέκταση στο ποτήρι μας.

• Σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπαίνουν οι άλλοι 

γύρω μας όταν τα ποντίκια και οι μύγες, αφού 

πρώτα επισκεφτούν τα περιττώματα του σκύλου, 

έρχονται στο σπίτι, στη δουλειά, στα μαγαζιά.

• Σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα 

σκυλιά, γάτες και γενικά ζώα της περιοχής μιας και 

μπορούν να κολλήσουν σοβαρές ασθένειες από 

τα περιττώματα ενός σκύλου.

• Σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπαίνετε εσείς ή και ο 

σκύλος σας όταν πατάτε πάνω σε περιττώματα η 

λερώνετε τα λουριά, παντελόνια κ.λ.π., χωρίς καν 

να το καταλάβετε και έπειτα γυρίζετε σπίτι.
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Για όλους αυτούς τους λόγους η άμεση περισυλλογή 

των περιττωμάτων των σκύλων βοηθάει όλα τα 

άτομα να μείνουν υγιή, αναβαθμίζεται η ποιότητα 

του περιβάλλοντος και μειώνονται οι πιθανότητες 

μετάδοσης παράσιτων και ασθενειών που 

σχετίζονται με τα περιττώματα. 

Ανάπτυξη Ιδεών 

Σε μια περιοχή κατοικημένη από ανθρώπους,  

αλλά και με πολλά ιδιόκτητα σκυλιά τα κόπρανα 

αποτελούν απειλή και εστίες μικροβίων, όχι μόνο 

επειδή μπορούν να κάνουν κακό στην υγεία, αλλά 

και επειδή η αδιαφορία μας να τα καθαρίσουμε 

δείχνει πόσο ανεύθυνοι είμαστε.

Μελετώντας, λοιπόν, πώς τα περιττώματα των 

σκύλων επηρεάζουν τόσο τη δημόσια υγεία, 

όσο και στην υποβάθμιση της αισθητικής της 

περιοχής, ρυπαίνουν και μολύνουν το περιβάλλον 

οδηγηθήκαμε στον προβληματισμό για το πώς θα 

μπορούσαν να έχουν κίνητρο οι ιδιοκτήτες σκύλων 

να μαζεύουν και να καθαρίζουν τα περιττώματα 

των σκύλων τους. 

Σκεφτήκαμε, ότι βασική κινητήριο δύναμη θα 

αποτελούσε η αγάπη για το κατοικίδιό τους, σε 

συνδυασμό με την ευκολία με την οποία οι σκύλοι 

μαθαίνουν κάποιες ρουτίνες ή εντολές και τις 

συνδέουν με μια ανταμοιβή (λιχουδιά) που τους 

δίνεται. Έτσι, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια 

κατασκευή, η οποία θα μπορούσε να τοποθετηθεί 

σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο και δημόσιο χώρο 

και σκοπό θα είχε να δρα σαν κίνητρο, ώστε οι 

ιδιοκτήτες να συλλέγουν τα περιττώματα των 

σκύλων τους.

Έτσι, η κατασκευή μας που ονομάζεται Ο.ΜΟ.Σ. 

(Οικολογική Μονάδα Συλλογής περιττωμάτων) θα 

αποτελείται από έναν κάδο για τα περιττώματα 

των σκύλων αλλά με κάποιες μικρές, αλλά 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. Καταρχάς, η λογική 

της λειτουργίας της θα είναι ότι κάθε φορά που 

κάποιο άτομο θα πετάει στον κάδο τη σακούλα 

με τα περιττώματα του σκύλου θα λαμβάνει σαν 

αντάλλαγμα μια μικρή λιχουδιά (π.χ. τροφή ή 

μπισκότο)  για το κατοικίδιό του. Επίσης, θα έχει 

στο πάνω μέρος σακούλες για τα περιττώματα 

των σκύλων και αντισηπτικό για την ευκολία των 

ιδιοκτητών ώστε, να μην κουβαλούν μαζί τους, 

στη βόλτα, τα απαραίτητα αυτά αντικείμενα.  Με 

αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες δε θα θεωρούν 

αγγαρεία τη συλλογή των περιττωμάτων του 

σκύλου τους, αλλά, θα έχουν κίνητρο αφού θα 

δίνουν ευχαρίστηση στο κατοικίδιό τους και με 

έμμεσο τρόπο θα διατηρείται και το περιβάλλον 

καθαρό. 

Βασιζόμενοι σε αυτήν την αρχική ιδέα, 

δημιουργήσαμε τον κάδο «Ο.ΜΟ.Σ.» ο οποίος 

τεχνολογικά λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, αφού θα έχει μαζέψει 

σε σακούλα τα περιττώματα του σκύλου του, θα 

τα τοποθετεί στη συσκευή, μέσα από τη μεγάλη 

θυρίδα. Έπειτα, θα πιέζει προς τα μέσα έναν μοχλό 

και, ακολούθως, θα τον τραβάει έξω και θα πέφτει 

ένα μπισκοτάκι.  Τα περιττώματα θα συλλέγονται 

σε ειδική σακούλα, η οποία αργότερα θα αλλάζεται. 

Η κατασκευή διαθέτει δύο μηχανισμούς.  Τον 

μηχανισμό που συλλέγει τα περιττώματα και τον 

μηχανισμό που βγάζει το μπισκοτάκι.  Όταν η 

σακούλα με τα περιττώματα μπει στη θυρίδα, 

θα κυλίσει σε έναν μοχλό πιέζοντάς τον. Όταν 

ο μοχλός πιεστεί προς τα κάτω ελευθερώνει 

στην  ουσία τον μηχανισμό. Τη στιγμή που θα 

ελευθερωθεί το σύστημα,  ο χρήστης του κάδου 

«Ο.ΜΟ.Σ.» θα μπορεί να πιέσει έναν μοχλό. Όταν 

συμβεί αυτό, μία δαγκάνα θα παίρνει το μπισκότο 

και, όταν ο χρήστης τραβήξει μπροστά τον μοχλό, 

η δαγκάνα θα τραβάει το μπισκότο ρίχνοντάς το 

στο κενό μέσω του οποίου θα φτάνει στα χέρια 

του χρήστη.

Το γεγονός ότι η κατασκευή αυτή προσφέρει 

ένα δωρεάν μπισκότο ως αντάλλαγμα των 

περιττωμάτων, θα ωθήσει τους ιδιοκτήτες των 

σκύλων να μην αφήνουν τα περιττώματα των 

σκύλων τους στο έδαφος.  

Αν και η ιδέα μας υλοποιήθηκε από απλά υλικά 

που είχαμε στο εργαστήριο της Σχολής μας, 

ωστόσο θεωρούμε, ότι εύκολα μπορεί μια 

επιχείρηση να την αξιοποιήσει, να την εξελίξει 

και να την αυτοματοποιήσει, αφού αποτελεί 

μια απλή εφαρμογή, εύχρηστη που μπορεί 
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να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά που 

βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους. 

Μπορεί, επίσης, να έχει ευρεία χρήση και να 

υπάρχει σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους π.χ. 

πάρκα, πλατείες, χώρους πρασίνου, όπου πολλοί 

ιδιοκτήτες πηγαίνουν βόλτα τους σκύλους τους. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε κοινότητα ή 

δήμο, γιατί είναι εύκολη στη συντήρηση και 

καθόλου δαπανηρή (χρειάζεται κονδύλι μόνο για 

τις λιχουδιές που θα ανανεώνονται κάθε μήνα). 

Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει συνεργασία με 

τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ή τους κτηνίατρους 

της περιοχής που θα χορηγούν την τροφή ή 

τις σακούλες για τα περιττώματα δωρεάν, με 

αντάλλαγμα, τη διαφήμιση των υπηρεσιών τους. 

Με αυτόν τον τρόπο, ενώ το κόστος συντήρησης 

σχεδόν θα μηδενιστεί, ο αντίκτυπος στην 

καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική της 

περιοχής θα είναι τεράστιος.   

Αν το κάθε άτομο ευαισθητοποιηθεί ή απλά βρει 

κίνητρο, για να μαζεύει τα περιττώματα του σκύλου 

του, αλυσιδωτά θα ακολουθήσουν και όλοι οι 

υπόλοιποι. Πολλές φορές, οι ιδιοκτήτες βρίσκουν 

ως δικαιολογία ότι, «δεν υπάρχουν αρκετοί κάδοι 

απορριμμάτων», «ξέχασα τις σακούλες για τα 

περιττώματα», και «δεν υπάρχει λόγος να τα 

μαζέψω» . Με την παρουσία του κάδου «Ο.ΜΟ.Σ.» 

σε κάθε κοινόχρηστο χώρο, όχι μόνο εξαλείφονται 

όλες οι παραπάνω δικαιολογίες αλλά, ταυτόχρονα, 

οι ιδιοκτήτες βρίσκουν και ένα επιπλέον κίνητρο 

να συλλέξουν τα περιττώματα, πράξη που θα 

αναπτύξει και τη σχέση με το κατοικίδιο τους. 

Είναι στο χέρι του κάθε ενός από εμάς να 

διατηρούμε καθαρά κάθε γειτονιά και κάθε πάρκο 

καθαρό. Η αγάπη για τα ζώα και το περιβάλλον 

αποτελούν δείκτες πολιτισμού για την κοινωνία 

μας. Για αυτό οφείλουμε, να φροντίζουμε για 

την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, 

φροντίζοντας μεταξύ άλλων για τη συλλογή των 

περιττωμάτων των δικών μας ζώων, καθώς πίσω 

από κάθε οικόσιτο ζώο πρέπει να βρίσκεται ένας 

πολιτισμένος άνθρωπος και όχι ένας ανεύθυνος 

ιδιοκτήτης σκύλου.  
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Γεωργιάδης Δημήτρης, Σπύρου Ανδρέας Γ1
Α΄ Παγκύπριο Βραβείο
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ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

Μπορείτε να βρείτε τα είδη των επιστολών; 

 

Κ Τ Υ Ε Ρ Χ Ψ Γ Η Ι Ο Ν Μ Ψ Ω Ξ Κ Α Σ Θ Ι Ψ Ω Κ Λ 
Ε Υ Θ Μ Τ Ζ Ω Φ Ξ Θ Π Β Ε Χ Β Η Λ Π Δ Υ Ο Χ Β Ξ Ζ 
Ρ Υ Β Ν Υ Λ Β Δ Κ Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ζ Ν Η Χ 
Τ Π Ι Ε Θ Κ Ν Σ Λ Υ Α Ω Ρ Ζ Ν Γ Ζ Ο Φ Ρ Α Λ Μ Γ Ψ 
Π Ρ Ο Β Ρ Ξ Μ Α Ζ Τ Σ Ψ Τ Λ Μ Φ Χ Ι Γ Ε Σ Κ Ε Φ Ω 
Ρ Θ Π Ω Ι Ν Ε Π Χ Ρ Δ Χ Υ Κ Ε Κ Λ Α Σ Ι Κ Η Ρ Δ Β 
Α Ε Α Ψ Ο Η Η Ο Ψ Ε Φ Ζ Θ Ξ Ρ Δ Ψ Θ Η Μ Δ Ξ Τ Δ Ν 
Κ Π Σ Χ Π Γ Ρ Τ Ω Μ Γ Λ Ι Η Τ Σ Ω Υ Ξ Ν Φ Η Υ Ι Μ 
Τ Μ Ρ Ζ Α Φ Τ Ι Ι Ν Η Κ Ο Γ Υ Α Β Τ Κ Β Γ Γ Ι Α Ε 
Ι Ν Δ Ο Σ Δ Υ Θ Β Κ Ξ Ξ Π Φ Θ Π Ν Ρ Λ Ω Η Φ Ο Θ Ρ 
Κ Β Φ Λ Σ Σ Θ Υ Ν Β Η Η Α Δ Ι Ο Μ Ε Ζ Ψ Ξ Δ Π Η Τ 
Α Δ Γ Κ Δ Κ Ι Τ Μ Ω Κ Γ Σ Σ Ο Ι Ε Μ Χ Χ Κ Σ Α Κ Υ 
Υ Ι Η Ξ Φ Α Λ Ρ Ε Ψ Λ Φ Δ Α Σ Υ Γ Ρ Ο Ν Η Α Σ Η Θ 
Θ Σ Ξ Η Γ Π Ο Η Ρ Χ Ζ Δ Φ Π Π Θ Ρ Ν Ψ Ζ Λ Π Δ Σ Ι 
Ι Ε Κ Γ Η Ο Π Ε Σ Ζ Χ Σ Γ Ο Α Υ Τ Β Ω Λ Ζ Ο Φ Α Ο 
Ο Λ Λ Φ Ξ Ι Α Μ Τ Η Ψ Α Η Ι Σ Τ Υ Ω Β Κ Χ Π Γ Π Π 
Π Ι Ζ Δ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ξ Θ Δ Ρ Θ Ψ Ν Ξ Ψ Ο Η Ο Α 
Α Δ Χ Σ Κ Θ Σ Ν Υ Λ Ω Π Κ Υ Φ Ε Ι Χ Μ Η Ω Ι Ξ Ι Σ 
Σ Η Ψ Α Λ Υ Δ Β Θ Κ Β Ο Λ Τ Γ Μ Ο Ζ Ε Γ Β Η Κ Θ Δ 
Δ Β Ω Π Ζ Τ Φ Ω Ι Ξ Ν Ι Ζ Ρ Η Ν Π Λ Ρ Φ Ν Μ Λ Υ Φ 
Φ Ω Β Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ε Ξ Β Α Κ Τ Δ Μ Α Ζ Τ Γ 
Γ Ψ Ν Ι Χ Ρ Γ Ψ Ο Η Μ Θ Χ Μ Κ Ω Σ Ξ Υ Σ Ε Τ Χ Ρ Η 
Η Χ Μ Θ Ψ Ε Η Χ Π Γ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Α Ρ Α Ψ Ε Ξ 
Ξ Ζ Ε Υ Ω Μ Ξ Ζ Α Φ Ε Υ Ψ Ν Λ Ψ Δ Η Θ Π Τ Ι Ω Μ Κ 
Κ Λ Ρ Τ Β Ν Κ Λ Σ Δ Ρ Τ Ω Β Ζ Χ Φ Γ Ι Ο Υ Θ Β Ν Λ 

• Κυβερνητική
• Εμπορική
• Σύγχρονη
• Κλασική
• Διαθήκη
• Συμβόλαια

Δακτυλογραφία

• Ποιήματα
• Δισέλιδη
• Βιογραφικό
• Χειρόγραφη
• Πρόσκληση
• Πρακτικά

Αντωνίου Λούης, Στ3



75

Η λατινική γλώσσα

Η λατινική γλώσσα μαζί με την αρχαία 

ελληνική,  αποτελούν τα θεμέλια του σύγχρονου 

ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η λατινική γλώσσα έχει 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική, 

λόγω της μακραίωνης συνύπαρξής τους, και 

ακολούθως, με τη σειρά της, επηρέασε τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.  Είναι εύκολο 

να παρατηρήσει κανείς, ότι πολλές λατινικές 

λέξεις έχουν κοινές ρίζες με αντίστοιχες λέξεις στα 

αγγλικά, τα ελληνικά, τα γαλλικά κ.ά. Επομένως, 

εφόσον έχει επιβιώσει γλωσσικά και πολιτισμικά, 

δεν είναι «νεκρή γλώσσα». Ακόμη και στις μέρες 

μας η παρουσία της είναι κυρίαρχη στα γράμματα, 

στις τέχνες και στις επιστήμες. Όροι, φράσεις 

και  αποφθέγματα που διαμορφώθηκαν κατά τη 

διάρκεια των αιώνων χρησιμοποιούνται σήμερα 

κατά κόρον.

 

Λατινικά Ελληνικά Αγγλικά  Γαλλικά 
poeta ποιητής poet poète 
epistula επιστολή   
moveo μοτέρ move/ movement  
musa μούσα  muse 
legο λέκτορας lecture lecture 
epicus επικός epic epique 
porta πόρτα  porte 
fugitivus φυγάς fugitive fugitif 
elephantus ελέφαντας elephant éléphant 
triumphus θρίαμβος thriumph triomphe 
numerus νούμερο number numéro 
 

 

Λέξεις λατινικές που έχουν ετυμολογική συγγένεια 

με τα ελληνικά ή με σύγχρονες ευρωπαϊκές 

γλώσσες:

• Natura nihil fit in frusta = Η φύση δεν κάνει 

τίποτα χωρίς λόγο

• Carpe diem = Άρπαξε και αξιοποίησε τη μέρα 

(Οράτιος 65-8 π.Χ.)

• Si vis amari, ama = Αν θέλεις να σε αγαπούν, 

να αγαπάς (Σενέκας-Ρωμαίος φιλόσοφος, 4-65 

μ.Χ.)

• Verba volant, scriptita manent = Τα λόγια 

πετούν, τα γραπτά μένουν

• Res, non verba = Έργα, όχι λόγια

• Timendi causa nescire = Η αιτία του φόβου είναι 

η άγνοια

• Nemo sine vitio est = Κανείς δεν υπάρχει χωρίς 

ελάττωμα

• Dum spiro spero = Όσο αναπνέω ελπίζω

• Quae nocent, saepe docent = Ό,τι πονάει, συχνά 

διδάσκει

• Audiatur et altera pars = Ακούστε και την άλλη 

πλευρά

• Cogito ergo sum = Σκέφτομαι άρα υπάρχω

• Mea culpa = Δικό μου λάθος (πολιτική φράση)

Λατινικά

Λάμπρου Μαριλένα, Κονίση Θεοδώρα, Ζαχαρία Κάλλια, Νικολάου Όλγα, Ε2
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Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού 

«Καν’ το ν’ ακουστεί 2017», με θέμα: 

«Η τέχνη της επικοινωνίας».

Το μουσικό συγκρότημα της Σχολής έλαβε μέρος 

στον πιο πάνω Διαγωνισμό με την πιο κάτω 

σύνθεση:

Γίνε εσύ πεντάγραμμο κι εγώ θα γίνω νότα

Μουσική: Καραμαλλάκης Ανδρέας, E2

Στίχοι: Παπαδόπουλος Χριστόφορος, E1

1η Στροφή

ΔEN EXΩ ΛOΓIA ΓΙΑ NA ΣOY ΠΩ,

ΔEN EXΩ OYTE MIA ΛEΞH.

MONH MOY EΛΠIΔA H MOYΣIKH

KI O HΛIOΣ ΠOY ΘA ΦEΞEI.

REFRAIN

KI OTAN ΘA EPΘ' H ANATOΛH

KAI ΘA ΣKOPΠIΣEI ΦΩTA,

ΓINE EΣY ΠENTAΓPAMMO

KI EΓΩ ΘA ΓINΩ NOTA.

2η Στροφή

ME MEΛΩΔIEΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ

ΣΤΗ ΘΥΜΗΣΗ ΣΟΥ ΑΠΑ - ΝΩ

O,TI ΚΙ EΓΩ      ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ

ΣHMEPA ΘA TO KANΩ.   

REFRAIN

Συμμετέχοντες: 

Μπάσο / Κρουστά: Καραμαλλάκης Παναγιώτης, E3

Πιάνο: Γεωργιάδης Δημήτρης, Γ1

Κιθάρα: Καραμαλλάκης Ανδρέας, Ε1

Λαούτο: Αντούνας Καλλής, Στ3

Βιολί: Αγγελή Ανδρέας, Δ1

Τρομπέτα: Στρατής Ορέστης, Β2 

Φλάουτο: Σούλα Μιχαέλα, Β3 

Φωνητικά: Καραμαλλάκης Ανδρέας, Ε1 

Φωνητικά: Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Ε1 

Φωνητικά: Θεοδότου Ιωάννα, Στ1

Καθοδήγηση: Θεόδουλος Βακανάς (Καθηγητής 

Μουσικής)

Ηχογράφηση: Studio eleven63, Λευκωσία, 

Κύπρος 

Μουσική
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1ο Φεστιβάλ Επιστήμης Κύπρου

Διαγωνισμός Διαλογικών Συζητήσεων

(Debate – Oral Communication)

Η Σχολή μας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 

1ου Φεστιβάλ Επιστήμης Κύπρου, που διοργάνωσε 

το πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, υπό την αιγίδα του 

Υπουργού Παιδείας Κώστα Καδή, συμμετείχε με μία 

ομάδα μαθητών της Β’ Λυκείου, στον διαγωνισμό 

διαλογικών συζητήσεων (debate). Το θέμα του 

διαγωνισμού που επιλέξαμε, αφορούσε στη 

νομοθεσία, αλλά, και την ουσία των εμβολιασμών 

στην Κύπρο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι 

μαθητές μας, μέσα από μια σειρά τεκμηριωμένων 

και επιστημονικά ορθών στοιχείων, κλήθηκαν 

να «αντιμετωπίσουν» αλλά και να πείσουν, μία 

ομάδα νομικών (φοιτητών και καθηγητών) του 

πανεπιστημίου UCLan Cyprus, για τα οφέλη αλλά 

και τις ανησυχίες που προκύπτουν από τα εμβόλια.

Η σοβαρότητα αλλά και η ωριμότητα με την οποία 

προσέγγισαν το θέμα, οι μαθητές μας, μας χάρισαν 

το 2ο Παγκύπριο Βραβείο, ανάμεσα σε 14 δημόσια, 

αλλά και ιδιωτικά σχολεία. 

Ομάδα μαθητών:

Καραμαλλάκης Ανδρέας, Ε1

Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Ε1

Μαυραντώνη Αλεξία, Ε3

Νικολεττή Άντρια, Ε4 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Ανδρέας Τσούκνος,

Ανδρέας Παναγίδης 

Βιολογία
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6ος  Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών 
Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα: «Συνδέοντας Ηπεί-
ρους, Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς»

Η πορεία των εργασιών 

Η αρχική ιδέα μας ήταν βασισμένη στο σύμβολο της 

αγάπης και του έρωτα, τη Θεά Αφροδίτη. Βασικός 

μας στόχος και σκοπός ήταν να δώσουμε μια πιο 

σύγχρονη έννοια και μορφή στη Θεά, εντάσσοντας 

στο έργο  προσωπικότητες της σύγχρονης 

ιστορίας του τόπου μας, της Ευρώπης, αλλά και 

ευρύτερα από όλο τον  κόσμο. Πολιτικοί, αθλητές, 

καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι δημιούργησαν 

ένα πλέγμα εικόνων και συναισθημάτων, έτσι 

ώστε να δοθεί ένα μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης, 

αλληλοσεβασμού, πολιτικής συνύπαρξης και 

δημιουργικής συνεργασίας. Ιδιαίτερα σημαντικές 

αξίες, οι οποίες, στις μέρες μας, έχουν αλλοιωθεί 

και κάποιες φορές εξαφανιστεί. Παράλληλα, 

Τέχνη

κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει τον σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει ακόμα και σήμερα 

η μυθολογία, αφού μέσα από τον συμβολικό 

της χαρακτήρα θα μπορούσαμε να γίνουμε 

σοφότεροι και καλύτεροι άνθρωποι. Πολύ 

σημαντική ήταν, επίσης, η επιλογή των υλικών και 

των τεχνικών που εφαρμόσαμε στο έργο. Για να 

εκσυγχρονίσουμε, λοιπόν, τη Θεά Αφροδίτη θα 

έπρεπε το παραγόμενο έργο να είναι μοντέρνο 

και σύγχρονο. Επιλέξαμε να εφαρμόσουμε 

την τεχνική του κολάζ με εφημερίδες και την 

τεχνική του ψηφιδωτού με κομματάκια από cd’s 

(ψηφιακούς δίσκους). Η επιλογή των υλικών 

δεν ήταν καθόλου τυχαία∙ και τα δύο υλικά, 
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Γεύση Ιστορίας

Η Αφροδίτη της Μήλου είναι ένα 
πολύ γνωστό μαρμάρινο άγαλμα, 
που χρονολογείται στα τέλη της 
Ελληνιστικής – αρχές της Ρωμαϊκής 
Εποχής (150-50 π.Χ). Βρέθηκε 
ακρωτηριασμένο και εικάζεται πως 
η Θεά στο αριστερό χέρι κρατούσε 
μήλο ή καθρέφτη ή ότι και με τα δύο 
χέρια της κρατούσε την ασπίδα του 
Άρη. Το άγαλμα βρέθηκε το 1820 σε 
περιοχή της Μήλου από τον Γεώργιο 
Κεντρωτά και κατέληξε έναν χρόνο 
αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου, 
όπου εκτίθεται μέχρι σήμερα. 

εκτός από ανακυκλώσιμα, αποτελούν, ίσως, τα 

κυριότερα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας, αν εξαιρέσουμε την τηλεόραση και 

το διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, επιλέξαμε την τεχνική 

του κολάζ, η οποία κάνει το έργο μας ακόμα πιο 

σύγχρονο. Επίσης, η χρήση των cd’s μέσα από την 

τεχνική του ψηφιδωτού θα προσέδιδε μια πολύ 

μοντέρνα εμφάνιση στο έργο. Η εφαρμογή της 

τεχνικής του ψηφιδωτού θα έδινε, παράλληλα, μια 

κλασσική νότα εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο 

τον σεβασμό προς την βυζαντινή τέχνη και την 

παράδοση του τόπου μας

Γ’ παγκύπριο βραβείο - Κατηγορία «Μνημειακά 
Έργα»

Η Σχολή μας εξασφάλισε το Γ΄ Παγκύπριο Βραβείο 
στην Κατηγορία «Μνημειακά Έργα» με τη συμμε-
τοχή όλων των μαθητών του Γυμνασίου.
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Αρχιτεκτονική και Hip Hop

O Michael Ford, ένας νεαρός αρχιτέκτονας, 

πρόσφατα έκανε μία μελέτη με βάση το hip 

hop και πώς αυτό εμπνέει την αρχιτεκτονική 

και τη διακόσμηση. Η ηθική και το ήθος του hip 

hop, μπορούν να προτείνουν νέες λύσεις για τη 

διακόσμηση των πόλεων. Υπάρχουν διάφορα 

στοιχεία του hip hop, όπως είναι το DJing, MC-

ing, B-boying και Graffiti, τα οποία συμβάλλουν 

διαφορετικά το κάθε ένα στην αρχιτεκτονική και 

στη διακόσμηση. 

Διεξάγοντας, λοιπόν, τις έρευνές του ο Mi-

chael Ford για το θέμα αυτό ανακάλυψε, ότι 

παλαιότερα η νεολαία συγκεντρωνόταν σε 

χώρους πάρκων, πύργων, χώρους στάθμευσης 

και γηπέδων καλαθοσφαίρισης, δημιουργώντας 

μια διασταυρούμενη επικονίαση του πολιτισμού, 

αφού διαμόρφωναν τους χώρους αυτούς κυρίως 

με graffiti. Έδωσαν, έτσι, ένα νέο φάσμα έμπνευσης 

στους αρχιτέκτονες και στους διακοσμητές όπως 

βλέπουμε και στις εικόνες.

Tο μουσείο του hip hop 

Όταν ο Ford και άλλοι σχεδιαστές έκαναν έρευνες 

ψάχνοντας ιστορικές διασυνδέσεις ανάμεσα 

στο hip-hop και στην αρχιτεκτονική, συγχρόνως 

προσπαθούσαν να εξασκήσουν έναν νέο τύπο 

αρχιτεκτονικής επηρεασμένο από την πολιτιστική 

κίνηση της κουλτούρας του hip hop. Το πιο υψηλού 

προφίλ παράδειγμα αποτελεί το μουσείο του 

Ford, το Universal Hip-Hop Museum, στο Bronx. 

Το μουσείο αναμένεται να ανοίξει το 2019-2020. 

Εκτός από τον παραδοσιακό σχεδιασμό του, το 

στυλ του μουσείου είναι διακοσμημένο εν μέρει 

από ένα ‘’Cypher’’,όρος που εκφράζει ένα ελεύθερο 

στυλ μάχης ραπ. Σε κάποιο σημείο του μουσείου, 

οι επισκέπτες θα επιτρέπεται να προσθέσουν τις 

δικές τους ιστορίες, που θα συμπεριλαμβάνονται 

εικόνες ούτως ώστε να δημιουργήσουν έναν 

χάρτη του hip hop όπως αυτό παρουσιάζεται 

σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ο Ford 

αναφέρει: «Πρόκειται για χαρτογράφηση ενός 

φαινομένου. Επιτρέπει στους πρωτοπόρους του 

hip hop να πουν την ιστορία τους, επιτρέπει στους 

αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και πολεοδόμους να 

συνδυάσουν την κουλτούρα τους με την πρακτική 

τους και επιτρέπει στην κοινότητα να ασχολείται 

αποτελεσματικά με την πρόοδο της διακόσμησης 

των ερευνών στη γειτονιά», Επίσης, παρομοίασε 

το hip hop ως ‘’έκθεση μετά την κατάληψη του 

μοντερνισμού’’.

Η μουσική hip hop εμπνέει την αρχιτεκτονική

Έχοντας υπόψη τη λίστα της δουλειάς του Ford 

συγκεντρώσαμε ορισμένα από αυτά τα τραγούδια 

τα οποία, κατά τη γνώμη του, αποδεικνύουν τη 
σχέση hip-hop και αρχιτεκτονικής:

• KRS One - R.E.A.L.I.T.Y. - "Rhymes Equal Actual 
Life in The Youth"

• Grandmaster Flash and Furious Five, “The Mes-
sage”

• Snoop Dog, “Life in The Projects”

• “Wu-Tang member Street Life’s contribution to 

‘S.O.S

Μέσσιου Κωνσταντίνα, Στ4 

Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο
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Παγκύπριος Διαγωνισμός «Τεχνολογία και 

Καινοτομία στην  Εκπαίδευση –  ΤΕΚΕ 2016 – 

2017

ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦIΜΩΝ ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

Ως άτομα με ευαισθησίες για τα κοινά, θέλαμε 

αρχικά να ασχοληθούμε με κάποιο πρόβλημα που 

«ταλαιπωρεί» τη μαθητική κοινότητα.

Λόγω της πολύωρης παραμονής στο σχολείο, η 

πλειοψηφία των μαθητών συνηθίζει να μεταφέρει 

στη τσάντα της φαγητά και ροφήματα για μετέπειτα 

κατανάλωση. Όπως όλοι ξέρουμε, κάποια στιγμή 

όλες οι τροφές αλλοιώνονται. Σ’ αυτό, παίζουν 

ρόλο το είδος και η κατάσταση του φαγητού, σε 

συνδυασμό με τις συνθήκες φύλαξής του και τον 

χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την κατανάλωσή του. 

Αφού πήραμε διάφορες μετρήσεις τιμών 

θερμοκρασίας από το εσωτερικό  μιας σχολικής 

τσάντας, όπου συνήθως φυλάσσονται τα τρόφιμα 

και τα ροφήματα, κάναμε τις εξής παρατηρήσεις:

Κατά τις πρωινές ώρες, η θερμοκρασία βρισκόταν 

σε ικανοποιητικά επίπεδα. Όσο πλησιάζαμε προς 

τις μεσημβρινές ώρες η θερμοκρασία αυξανόταν 

επικίνδυνα και σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, 

ξεπερνούσε ακόμα και τους 40º C, με αποτέλεσμα 

τα τρόφιμα και τα ροφήματά να αλλοιώνονται 

και να γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα προς 

κατανάλωση.

Έτσι, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε μία θήκη 

φύλαξης τροφίμων για την προστασία τους από 

τις ψηλές θερμοκρασίες. Πειραματιζόμενοι με 

πληθώρα υλικών που θεωρούνται θερμομονωτικά, 

καταλήξαμε στο πολτοποιημένο χαρτί, το οποίο 

βρίσκουμε πολύ εύκολα στη Σχολή μας. Με αυτόν 

τον τρόπο προωθούμε όχι μόνο την ανακύκλωση 

αλλά και την επαναχρησιμοποίηση! Σε αντίθεση 

με τα πλαστικά δοχεία φύλαξης που υπάρχουν στο 

εμπόριο, το πολτοποιημένο χαρτί έχει χαμηλότερη 

θερμοχωρητικότητα, δηλαδή, δύσκολα συγκρατεί 

τη θερμότητα. Επίσης, η απουσία αφρώδους 

υλικού (π.χ. πολυστερίνης) κάνει το προϊόν μας να 

είναι πλήρως φιλικό προς το περιβάλλον.

Παγκύπριος Έπαινος

Ομάδα μαθητών:

Αγγελή Περσεφόνη, Γ1

Πατρόκλου Σάββας, Γ1

Αργυρίδης Γιώργος, Β1

Μαρκίδου Νάγια, Β1

Γιαπατού Χρυσταλλένη, Β4

Παπαλοΐζου Κυριακή, Β4

Παντελή Βασιλική, Β4

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Σάββας Κουρέας 

Ανδρέας Κωνσταντίνου 

Σχεδιασμός και Τεχνολογία
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 φωτιά



83

«Αυτόν τον κόσμο δεν τον έπλασε κανένας αλλά υπήρχε πάντα, 
υπάρχει και θα υπάρχει, 
μία αιώνια ζωντανή φωτιά, 
που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο.»                                               
         Ηράκλειτος

Η Φωτιά,  ως στοιχείο, συμβολίζει  όσα πράγματα γενικότερα αντιπροσωπεύουν τη δύναμη της 
ζωής, την αλλαγή, την ενέργεια, τον πηγαίο ενθουσιασμό και την αισιοδοξία.  Αντιπροσωπεύει, 
επίσης, τα χρόνια πριν την εφηβεία!

Ενέργεια, Ενθουσιασμός, Αισιοδοξία!
Στο μέρος αυτό συναντά κανείς όλα όσα η νεανική, εφηβική ψυχή επιθυμεί να «γευτεί»! Η Σχολή 
μας ανέκαθεν φροντίζει να προσφέρει στους μαθητές της διεξόδους που συνδυάζουν τη γνώση 
και την αναψυχή! Θέατρο, Fun Day, Εξωδιδακτικές, απογευματινές δραστηριότητες, Εναλλακτικές 
Δραστηριότητες, Αθλητική Ημερίδα είναι μόνο μερικοί θεσμοί που υπηρετούν τον στόχο αυτό.

Παράλληλα, συμπεριλάβαμε ένα μικρό Αθλητικό Αφιέρωμα στον τελειόφοιτο, πρωτεύσαντα 
μαθητή της Σχολή μας Πούννα Λοΐζο, ο οποίος διακρίθηκε τόσο για τις ακαδημαϊκές όσο και για 
τις αθλητικές του επιδόσεις. 
Στο τέλος αυτού του μέρους, «Οι μαθητές μας μιλούν κι εμείς τους ακούμε!».   
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Θεατρική Παράσταση

Tην Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Σατιρικό Θέατρο η θεατρική παράσταση της 
Σχολής. Οι μαθητές μας, συμμετέχοντας στους 28ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου, παρου-
σίασαν την κωμωδία «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, σε έμμετρη απόδοση του Κ.Χ. Μύρη.

Το πρωτότυπο σκηνικό, οι εύστοχες αμφιέσεις, οι ερμηνείες των παιδιών και η ενέργεια επί σκηνής, οδή-
γησαν σε ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο χάρισε στη θεατρική ομάδα της Σχολής μας το Α΄ Παγκύπριο 
Βραβείο, στην κατηγορία Αρχαίου Δράματος.

Οι θεατές, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις εξαιρε-
τικές ερμηνείες των μαθητών, οι οποίοι μετέδωσαν τα μηνύματα του διαχρονικού Αριστοφάνη, καυ-
τηριάζοντας τους φαύλους ανθρώπους, που καραδοκούν να διαλύσουν ό,τι οι καλοί παλεύουν να κτί-
σουν με φρόνηση και σύνεση. Οι μαθητές μας, πάντα με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, με κέφι, 
ενέργεια, ενθουσιασμό και διάθεση ομαδικότητας, δούλεψαν σκληρά, ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και 
κατάφεραν να αποσπάσουν το πιο θερμό χειροκρότημα και τα καλύτερα σχόλια.

Αριστοφάνης:
Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας κωμικός, ο Αριστοφάνης, θεωρείται από 
τους διασημότερους και δημοφιλέστερους κωμωδιογράφους όλων των 
εποχών και εκπροσωπεί την αρχαία αττική κωμωδία, καθώς το έργο του 
απηχεί την πνευματική και πολιτική ζωή της Αθήνας του 5ου αιώνα. Από 
τις σαράντα κωμωδίες που έγραψε, σώζονται μόνο έντεκα στις οποί-
ες, με ανεξάντλητη κωμική φλέβα, πληθωρική και τολμηρή φαντασία, 
λεκτικό πλούτο και θεατρική δεξιοτεχνία, διακωμωδεί τα προβλήματα 
του δήμου, τα φαινόμενα διαφθοράς, τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα, τα 
ανθρώπινα ελαττώματα αλλά και συγκεκριμένα πρόσωπα, κυρίως πο-
λιτικούς άντρες. Απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο της κάθε εποχής που 
παρακολουθεί, μέσω της αρχαίας κωμωδίας, την ιστορία να επαναλαμ-
βάνεται.

Υπόθεση:
Δύο καλοί  πολίτες  φεύγουν απ’ τον τόπο τους και φτιάχνουν ανάμεσα 
στον ουρανό και τη γη, τη Νεφελοκοκκυγία (κατοικία κούκων στα σύν-
νεφα), όπου βασιλεύουν τα πουλιά. Το κακό είναι ότι σε λίγο βρίσκονται 
εκεί κι άλλοι άνθρωποι, οι φαύλοι της Αθήνας που θέλουν να πάρουν 
μέρος στην ίδρυση της νέας πόλης. Έτσι, ο Αριστοφάνης έχει την ευκαι-
ρία να φέρει πάνω στη σκηνή μιαν ολόκληρη σειρά από εκπληκτικούς 
τύπους που ο καλύτερος εκπρόσωπός τους είναι ένας ποιητής που θα 
ήθελε να μεταμορφωθεί σε αηδόνι. Σε λίγο αναγγέλλεται και μια πρε-
σβεία των θεών. Με την κωμωδία αυτή ο Αριστοφάνης διακωμωδεί τους 
συκοφάντες, τους  δημοκόλακες  και τις θεωρίες για νέα πολιτεύματα.

"Όρνιθες" του Αριστοφάνη
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Αξία του έργου:
Οι "Όρνιθες" είναι το κωμικότερο έργο 
του Αριστοφάνη. Τα αστεία ευρήματα, 
η αριστοτεχνική διακωμώδηση  προ-
σώπων και καταστάσεων προκαλούν το 
αυθόρμητο γέλιο. Αυτά είναι όμως, μόνο 
τα μέσα για τον ποιητή, από  τα οποία 
προβάλλει ο υψηλός του στόχος, ο πό-
θος του, που είναι και  πανανθρώπινος, 
για δημιουργία ιδανικής κοινωνίας αν-
θρώπων, της ίδιας  που ονειρεύτηκε και 
ο Πλάτωνας στην "Πολιτεία" του, που 
όμως διαρκώς  τορπιλίζεται από τις μι-
κροκακίες, τα πάθη και τις ανοησίες των 
ανθρώπων. Γι` αυτό ο ποιητής καυτηριά-
ζει με τη σάτιρά του αυτούς που φυτρώ-
νουν σαν ζιζάνια μέσα στις πολιτείες, για 
να διαλύσουν ό,τι με φρόνηση και μόχθο 
προσπαθούν να θεμελιώσουν οι καλοί. 
Οι φαύλοι αυτοί άνθρωποι εκπροσω-
πούνται από τον συκοφάντη, που έχει 
για επάγγελμά του την καταγγελία των 
συνανθρώπων του στα δικαστήρια, τον 
ποιητή, που με την ελεεινή στιχοπλοκία 
του υμνεί τους ισχυρούς για να ωφελη-
θεί, τον ιερέα, που τρέχει στις θυσίες και 
τις γιορτές για να ικανοποιήσει τη λαι-
μαργία του. Η σάτιρα των τύπων όμως 
αποκορυφώνεται με τον πρωταγωνιστή 
του έργου, τον Πισθέταιρο. Ο αγνός αυ-
τός ιδεολόγος αποκαλύπτεται στο τέλος 
ένας ιδιοτελής καιροσκόπος. Ενώ ήρθε 
για να σώσει τους άλλους, την ανθρωπό-
τητα ολόκληρη, εργάζεται συστηματικά 
για προσωπική του ωφέλεια και διάκρι-
ση.
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... και οι δυο μας τόσο για το θέατρο, oσό και για 
τα παιδιά, ξεκινήσαμε με ενθουσιασμό ήδη από 
τον Ιούνιο του 2016 την αναζήτηση για επιλογή 
του θεατρικού έργου που θα ανεβάζαμε. Είχαμε 
ήδη εισχωρήσει στον μαγικό κόσμο του θεάτρου 
διαβάζοντας και μελετώντας έργα από όλα τα 
θεατρικά είδη, μέχρι που καταλήξαμε στο αρχαίο 
δράμα και μία από τις πλέον διαχρονικές κωμω-
δίες του Αριστοφάνη «Όρνιθες». Αφού επιλέξα-
με μια σύγχρονη διασκευή, πραγματοποιήσαμε 
τις ακροάσεις για την επιλογή των ηθοποιών μας 
και τους ανακοινώσαμε το έργο που θα ανεβά-
ζαμε φέτος. Τα παιδιά, όπως ήταν αναμενόμενο, 
ξαφνιάστηκαν, άλλα ενθουσιάστηκαν ,ενώ κά-
ποια άλλα είδαν το εγχείρημά μας ριψοκίνδυ-
νο αφού θα εμπεριείχε ζωντανή μουσική και 25 
ηθοποιούς. Χρειάστηκε μόνο λίγος χρόνος μέ-
χρι να καταλάβουν την υπόθεση του έργου, να 
ταυτιστούν με τους πρωταγωνιστές κι εντέλει να 
ανγαπήσουν τις «Όρνιθες»! Κατέθεταν κάθε Σάβ-
βατο, στις πρόβες, την ψυχή και το ταλέντο τους, 
θυσίαζαν με ευχαρίστηση τον ελεύθερο του χρό-
νο και, ενώ συνεργάζονταν σε ομαδικό κλίμα, ο 
καθένας έδινε πινελιές από τη δική του προσωπι-
κότητα σε κάθε ρόλο, κάνοντας το έργο να φαί-
νεται κομμένο και ραμμένο γι’ αυτην τη θεατρική 
ομάδα. 

Είμαστε πολύ περήφανες που ο κόπος όλων στέ-
φθηκε με το 1ο Βραβείο στους Παγκύπριους Σχο-
λικούς Αγώνες Θεάτρου και είδαμε τον «θίασό» 
μας σαν επαγγελματίες ηθοποιοί να παρουσιά-
ζουν απόσπασμα του έργου στην κεντρική θεα-
τρική σκηνή του Θ.Ο.Κ. μπροστά από ειδήμονες 
του θεάτρου και να παίρνει με αξιοθαύμαστη 
σεμνότητα το βραβείο του. Είμαστε, όμως, ακό-
μα πιο περήφανες που εμφυσήσαμε σ’ αυτά τα 
παιδιά την αγάπη και τον σεβασμό για το θέατρο. 

Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση για τη στήριξη σε 
κάθε μας βήμα αλλά και τους συναδέλφους που 
συνέβαλαν στην παρουσίαση του έργου. Πιο συ-
γκεκριμένα, ευχαριστούμε τη Μαρία Αχιλλεως 
(καθηγήτρια Τέχνης) για το εντυπωσιακό σκηνι-
κό, τον Θεόδουλο Βακανά (καθητης Μουσικής)
για τη μουσική καθοδήγηση και τη Μαρία Πηλιά 
(καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής) για το μακιγιάζ. 

Κλείνουμε με το μότο που συνηθίζαμε να λέμε 
συχνά στους μαθητές μας: «Πάμε θέατρο!». 

Κρίστια Αριστοτέλους 

(καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας)

Στέλλα Μυτίδου 

(καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας)

Με αγάπη... 
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Το θέατρο είναι πραγματικά πηγή ζωής, κι αυτό 
το συνειδητοποίησα από τη συμμετοχή μου στη 
θεατρική παράσταση του σχολείου μας, «Όρ-
νιθες». Είμαι ευγνώμων που με επέλεξαν για να 
συμμετάσχω, γιατί μέσα από αυτήν την αξέχαστη 
εμπειρία δημιούργησα καινούργιες φιλίες, εκτί-
μησα κι αγάπησα πιο πολύ το θέατρο.

Λοΐζου Νεφέλη, Γ1

Ως τελειόφοιτη μαθήτρια, η συμμετοχή μου σε 
αυτό το θεατρικό με πλημμύρισε με ανάμεικτα 
συναισθήματα, καθώς ήταν και η τελευταία  συμ-
μετοχή μου σε ενδοσχολική εκδήλωση. Όπως 
εύστοχα έχει διατυπωθεί, σημασία για μας πρέ-
πει να έχει το ταξίδι κι όχι ο προορισμός. Σήμερα, 
φτάνουμε στο τέλος ενός υπέροχου θεατρικού 
ταξιδιού, το οποίο μας χάρισε μοναδικές κι αξέ-
χαστες εμπειρίες! 

Ιωσήφ Ευγενία, Στ3

Θέατρο, μια λέξη που φέρνει στην μνήμη μου 
χιλιάδες αναμνήσεις από τη φετινή εμπειρία μου 
στην κωμωδία «Όρνιθες». Μία παράσταση γεμά-
τη γέλιο, ενέργεια, τραγούδι και χορό. Οι πρόβες 
με την ομάδα μας θα μου μείνουν αξέχαστες και 
παρ’ όλη την κούραση μετά απ’ όλους αυτούς 
τους μήνες, νομίζω πως θα μας λείψουν.  Πιστεύω 
πως κλείνω το κεφάλαιο της σχολικής μου ζωής 
με τις καλύτερες εμπειρίες και γι’ αυτό ευχαριστώ 
τους καθηγητές μας που στάθηκαν αρωγοί σε 
αυτήν την προσπάθεια.

Κυριάκου Κωνσταντίνα, Στ3

Η συμμετοχή στη θεατρική παράσταση της Σχο-
λής ήταν μία μοναδική εμπειρία. Μέσα από αυτή 
διευρύναμε τις γνώσεις μας στο θέατρο και συ-
γκεκριμένα στην αρχαία κωμωδία. Παράλληλα, 
είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα 
με τους συμμαθητές μας και να περάσουμε μαζί 
τους αξέχαστες στιγμές στις πρόβες. 

Γεωργιάδης Δημήτρης, Γ1

Πάμε Θέατρο !
Οι ηθοποιοί μιλούν ...
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Forum Fun Day 

Την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε  στις εγκαταστάσεις της Σχολής μας το Φιλαν-
θρωπικό Πανηγύρι “FORUM Fun Day for the Preemies”, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, να παίξουν 
διάφορα παιχνίδια και να ψυχαγωγηθούν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Σκοπός ήταν η συλλογή 
χρημάτων για την έμπρακτη στήριξη της Μονάδας εντατικής νοσηλείας Νεογνών και Προώρων του Νο-
σοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’, αλλά, και η ενίσχυση του μεγαλεπήβολου στόχου του Συνδέ-
σμου, που είναι η ανέγερση νέας σύγχρονης Μονάδας για το Μακάριο.  

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν στον Σύνδεσμο «Μωρά – Θαύματα». Ο Πρόεδρος του Μαθητι-
κού Συμβουλίου της Σχολή, Πετρούδης Δημήτρης, παρέδωσε στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου «Μωρά-Θαύματα», κ. Έλενα Μεγάλεμου-Τριανταφυλλίδη και στην κ. Δέσπω 
Χατζηαναστασίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου επιταγή, ύψους €1.500. Παρό-
ντα ήταν και άλλα μέλη του Μαθητικού Συμβουλίου της Σχολής, καθώς, επίσης, και μαθητές-εθελοντές 
της εκδήλωσης. Η Διευθύντρια της Σχολής, κ.  Αντιγόνη Τζιαπούρα, συνεχάρη τους μαθητές για το έργο 
προσφοράς που αναπτύσσουν στη Σχολή, κάνοντας ειδική αναφορά στους καθηγητές τους, που τους 
εμπνέουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Εξωδιδακτικές Δραστηριότητες

Η Σχολή μας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των μαθητών της να εκφράζονται ελεύθερα, να δημιουρ-
γούν, να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και να ενισχύουν τις γνώσεις τους, προγραμμά-
τισε δραστηριότητες, οι οποίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη των πεδίων νοημοσύνης των παιδιών, ενι-
σχύοντας την ανάπτυξή τους.

Οι μαθητές αγκάλιασαν με ενθουσιασμό τον θεσμό των δραστηριοτήτων, οι οποίες κάλυπταν ποικίλα 
ενδιαφέροντα και ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες απαιτήσεις των μαθητών.

Για τη σχολική χρονιά 2016 -17 προσφέρθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες:

1.  Σκάκι

2. 	 Ξένες	Γλώσσες:	Γαλλικά,	Γερμανικά,	Ιταλικά,	Ρωσικά

3.  Duke of Edinburgh’s International Award

4. 	 Προετοιμασία	τελειόφοιτων	αρρένων	για	τη	Σχολή	Δόκιμων	Αξιωματικών

5.  Hip Hop

6. 	 Αθλητικές	Δραστηριότητες:	Πετόσφαιρα,	Καλαθόσφαιρα

7. 	 Ρομποτική	–	Engino

8. 	 Θεατρικό	Εργαστήρι

9. 	 Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	Νέων	(EYP)	

10. 	 Graffiti	και	Street	Art

11. 	 Εργαστήρι	Εικαστικών	Τεχνών	
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Το σκάκι βοηθάει τα παιδιά να κάνουν υπολογισμούς, 
αναπτύσσει τη μαθηματική λογική τους και αποτε-
λεί μία από τις καλύτερες μεθόδους ανάπτυξης του 
εγκεφάλου τους. Επιπλέον, βοηθάει τα παιδιά να ανοι-
χτούν και συμβάλλει στην ομαλότερη ένταξή τους στη 
μαθηματική κοινότητα. Πάνω από όλα, όμως, το σκάκι 
είναι παιχνίδι. Όπως όλα τα παιχνίδια, το σκάκι προ-
σφέρει στους συμμετέχοντες συναισθήματα χαράς και 

Γαλλικά
Διδάσκοντες: Φίλιος Φάνης (Delf A1), 
Άντρη Γεωργίου (Delf A2)

Οι μαθητές που επέλεξαν τη Γαλλική γλώσσα, είχαν την 
ευκαιρία, μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, 
να αναπτύξουν τη χρήση των τεσσάρων γλωσσικών 
δεξιοτήτων: την κατανόηση γραπτού λόγου, την κατα-
νόηση ακουστικού λόγου, την παραγωγή προφορικού 
λόγου, καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου.

Γερμανικά
Διδάσκουσα: Ανδρομάχη Ζιακοπούλου

Στόχος αυτών των μαθημάτων ήταν να καλυφθεί το 
επίπεδο Α1, που είναι το πρώτο επίπεδο της κλίμακας 
των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τις Γλώσσες. Στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς έγινε επίσημη γραπτή και προφορική εξέτα-
ση, Fit in Deutsch 1, που διεξάγεται από το Goethe 
Institut, (Γερμανικό Ινστιτούτο) για το πτυχίο Goethe 
Zertifikat A1. Η εξέταση περιλάμβανε κατανόηση κει-
μένων, ακουστική κατανόηση, καθώς και γραπτό και 
προφορικό λόγο.

Ιταλικά
Διδάσκουσα: Χαρά Τσίγκη

Οι μαθητές που επέλεξαν αυτήν τη δραστηριότητα 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια από τις πιο με-
λωδικές γλώσσες του πλανήτη, μέσα από σύγχρονες 
μεθόδους διδασκαλίας, σε μια ευχάριστη και δημιουρ-
γική ατμόσφαιρα. Ο κύριος στόχος του μαθήματος 
ήταν να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν 
σε απλές καθημερινές περιστάσεις, να παράγουν και 
να αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες στα Ιταλικά, αλλά 
και να ανακαλύψουν το vero ιταλικό ταμπεραμέντο 
και, κυρίως, τι σημαίνει να μιλάς πραγματικά Ιταλικά! 
Τέλος, προσφέρθηκε συστηματική προετοιμασία για 
τη συμμετοχή στις εξετάσεις CILS του Πανεπιστημίου 
της Siena για το επίπεδο Α1.

Σκάκι
Διδάσκων: Πανίκος Σάββα

Ξένες	Γλώσσες

1

2

διασκέδασης, διάθεση ευγενούς άμιλλας και δημιουρ-
γικότητας. Για τον μαθητή, το σκάκι ενισχύει τη μνήμη 
και την αυτοσυγκέντρωση, αυξάνει την ευφυΐα και την 
αποδοτικότητα στη μελέτη των σχολικών μαθημάτων, 
καλλιεργεί την υπομονή και την πειθαρχία, καθώς, επί-
σης, βοηθά στην κοινωνικοποίηση.

Ρωσικά
Διδάσκουσα: Ντιάνα Θεοφάνους
Οι μαθητές, οι οποίοι παρακολούθησαν τα συγκεκριμένα 
μαθήματα Ρωσικών, με το πέρας της χρονιάς έμαθαν να συ-
νάπτουν και να υποστηρίζουν κοινωνικές επαφές πάνω σε 
θέματα της καθημερινότητας.
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To πρόγραμμα Duke of Edunburgh’s International 
Award παρασχέθηκε στους μαθητές μας από την αδει-
ούχο εταιρεία One Step Further. Το πρόγραμμα, ανά-
μεσα σε άλλα, προσέφερε στους μαθητές δεξιότητες 
και εμπειρίες, οι οποίες αναγνωρίζονται από εργοδό-
τες και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο.

Duke of Edinburgh’s International Award3

Η δραστηριότητα προσφέρθηκε σε τελειόφοιτους 
μαθητές και ο στόχος της ήταν η προετοιμασία των 
μαθητών που ενδιαφέρονταν να καταταγούν ως δόκι-
μοι ανθυπολοχαγοί, κατά τη στρατιωτική τους θητεία. 
Περιλάμβανε μαθήματα IQ Test και  EQ test, καθώς και 
προετοιμασία για την αθλητική δοκιμασία που απαι-
τείται για εισδοχή στη Σχολή Δοκίμων.

Ο χορός αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης συναισθημά-
των, εκτόνωσης και, ταυτόχρονα, χαλάρωσης από την 
καθημερινή ρουτίνα. Μέσα από τη δραστηριότητα 
αυτή οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
ένα μοντέρνο είδος χορού και να έρθουν σε επαφή με 
ποικίλες τεχνικές κίνησης και σωματικής έκφρασης. 

Προετοιμασία	τελειόφοιτων	αρρένων	για	τη	
Σχολή	Δόκιμων	Αξιωματικών
Διδάσκων: Μιχάλης Πολυκάρπου

Hip Hop
Διδάσκων: Χάρης Σἀββα

4

5
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Με στόχο την εκμάθηση και βελτίωση της τε-
χνικής των μαθητών για καλύτερη εκπροσώ-
πηση της Σχολής μας στα πρωταθλήματα που 
διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
λειτούργησαν αθλητικές δραστηριότητες πε-
τόσφαιρας και καλαθόσφαιρας.

Μέσα από την πειραματική διαδικασία με τα 
μοντέλα της Engino, οι μαθητές ενημερώθη-
καν για τις απλές μηχανές (μοχλούς, κεκλι-
μένα επίπεδα, βίδες, τροχαλίες, άξονες και 
άλλα εξαρτήματα), καθώς και για τις βασικές 
έννοιες της φυσικής και των κατασκευών. Πα-
ράλληλα, κατασκεύασαν τα δικά τους ρομπότ 

Οι μαθητές είχαν μια πρώτη γνωριμία με τις 
βασικές αρχές του θεάτρου  και έλαβαν μέρος 
σε θεατρικά παιχνίδια και θεατρικά δρώμενα. 
Εξοικειώθηκαν με την ομαδική εργασία κι ενί-
σχυσαν την αυτοέκφρασή τους. 

Αθλητικές	Δραστηριότητες:	Πετόσφαιρα,	
Καλαθόσφαιρα
Διδάσκοντες: Σίμος Χρυσοστόμου, Μαρία Πηλιά, Μιχάλης Πολυκάρπου

Ρομποτική	–	Engino
Διδάσκοντες: Στέλιος Φωτιάδης, Αναστασία Τζιαστούδη

Θεατρικό	Εργαστήρι
Διδἀσκουσα: Εύα Παπαγεωργοπούλου

6

7

8

με τα εξαρτήματα Engino, προγραμματίζοντάς τα 
με  τη συσκευή ρομποτικής ERP PRO 1.2, έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται στις εντολές του χρήστη/προ-
γραμματιστή εκτελώντας συγκεκριμένες λειτουργί-
ες, όπως να αποφεύγουν εμπόδια, να ακολουθούν 
γραμμές, κ.τ.λ.
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Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξοικειω-
θούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων. Σκοπός του θεσμού είναι 
να δώσει σε μαθητές Λυκείου την ευκαιρία 
να αποκτήσουν μια πολύτιμη εκπαιδευτική 
εμπειρία η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτι-
ση των μελλοντικών Ευρωπαίων Πολιτών και 
που θα συμβάλει στην κατανόηση του τρό-

Οι μαθητές έμαθαν διάφορες τεχνικές  και 
αρχές, σχετικά με τη δημιουργία έργων, μέσω 
του Graffiti και άλλων ειδών τέχνης,  που έχουν 
να κάνουν με την αισθητική αναβάθμιση χώ-
ρων δημόσιας χρήσης.  

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να καθοδηγή-
σει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους 
μαθητές που επιθυμούσαν να αναπτύξουν ή 
να εξελίξουν τις εικαστικές τους δεξιότητες 
στη ζωγραφική, στο ελεύθερο σχέδιο και στη 
φωτογραφία. Η δραστηριότητα αυτή παρείχε 

Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	Νέων	(EYP)
Διδάσκουσα: Άντια Μαυρομάτη

Graffiti	και	Street	Art
Διδάσκων: Σάββας Κουρέας

Εργαστήρι	Εικαστικών	Τεχνών	
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Χαραλάμπους

9

10

11

που λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα 
προγράμματα αυτά, οι νέοι Ευρωπαίοι εκφράζουν 
ελεύθερα τις προσωπικές τους απόψεις, ενώ καλού-
νται να πάρουν θέση πάνω σε επίκαιρα θέματα. Έτσι, 
τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια πρα-
κτική, ρεαλιστική εμπειρία προσομοίωσης των λει-
τουργιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

τη δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν και 
να δημιουργήσουν, ατομικά ή ομαδικά, εικαστικές 
αναπαραστάσεις δύο διαστάσεων και τριών διαστά-
σεων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, χρησιμοποιώ-
ντας εμπειρίες και δίνοντας μορφή σε ιδέες και συναι-
σθήματα.
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Εναλλακτικές Δραστηριότητες

Φιλοσοφία της Σχολής μας είναι ότι, πέρα από τις σχολικές επιδόσεις του κάθε μαθητή, ένα σχο-
λείο ανθρωπιστικού χαρακτήρα οφείλει να αναδεικνύει και να ενθαρρύνει τις κλίσεις και τα εν-
διαφέροντα των μαθητών του. Έτσι, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, η Σχολή μας διοργάνωσε 
ολοήμερες δραστηριότητες για όλους τους μαθητές. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες ήταν 
υποχρεωτική και οι μαθητές κλήθηκαν, βάσει των ενδιαφερόντων τους, να δηλώσουν συμμετο-
χή σε μία από τις εξής δραστηριότητες:

• Paintball 

• Σκι 

• Adventure Mountain Park, Κυπερούντα

• Περπάτημα στη φύση, (Μαχαιράς, Πλάτρες)

• Καταφύγιο Ζώων

• Sayious Adventure Park, Ασγάτα

Οι μαθητές μας με τη συμμετοχή τους σε αυτές τις δραστηριότητες αποκόμισαν γνώσεις και βίω-
σαν αξέχαστες εμπειρίες. Τα λόγια των ίδιων των μαθητών αποδεικνύουν περίτρανα του λόγου 
το αληθές.

Adventure 
Mountain Park

Σκι
Περπάτημα	στη	φύση
Πεζοπορία

Καταφύγιο	
Ζώων
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Είναι σίγουρο ότι η εμπειρία αυτή που ζή-
σαμε συμμετέχοντας στη δραστηριότητα 
αυτή θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη 
μνήμη μου. Είχαμε την ευκαιρία, στο πλαί-
σιο της δραστηριότητας, να χωριστούμε 
σε ομάδες και να αγωνιστούμε μέσα σε 
καταπληκτικές πίστες με διάφορα ενδι-
αφέροντα σενάρια. Στόχος, η νίκη της 
ομάδας μας! Είχαμε την ευκαιρία έστω 
και για λίγο να νιώσουμε σαν αληθινοί 
"κομάντος". Πάνω από όλα, όμως, μάθαμε 
πώς να συνεργαζόμαστε ως ομάδα. Ήταν 
πραγματικά υπέροχη εμπειρία για όλους 
μας!

Χριστοφίδη Παντελία, Ε4

Η καθημερινότητα των μαθημάτων, το άγχος και η 
πίεση από τα διαγωνίσματα, αναμφίβολα, μας κου-
ράζει ως μαθητές κάνοντάς μας να αναζητούμε δι-
εξόδους χαλάρωσης. Η εξόρμησή μας στο Τρόοδος 
για σκι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για ηρεμία και 
χαλάρωση! Όσοι δεν ξέραμε σκι δοκιμάσαμε κι όσοι 
γνωρίζαμε ήδη το απολαύσαμε! Οι στιγμές που πε-
ράσαμε με τους συμμαθητές μας αλλά και με τους 
καθηγητές που μας συνόδευαν θα μου μείνουν αξέ-
χαστες.

Χρίστου Αμάντα, Ε1

Σκι



99

Adventure 
Mountain Park
Αναμφίβολα, από τη συμμετοχή μου στις δραστηριότητες 
στο Adventure Mountain Park αποκόμισα μια μοναδική 
εμπειρία. Περιτριγυρισμένοι από την πλούσια χλωρίδα 
του δάσους της Κυπερούντας, ανάμεσα σε φύλλα και σε 
κλαδιά δέντρων, καλούμασταν να αντεπεξέλθουμε στην 
πρόκληση των προσανατολιστικών μας ικανοτήτων προ-
κειμένου να εντοπίσουμε την ορθή διαδρομή για την 
επιστροφή στο σημείο αφετηρίας μας. Αρωγός στην προ-
σπάθειά μας ήταν μόνο μία πυξίδα και ένας χάρτης με τις 
συντεταγμένες των σημείων που θα έπρεπε να βρούμε 
μέσα στο δάσος. Η όλη προσπάθεια προσανατολισμού θα 
μας μείνει αξέχαστη!

Ιωακείμ Μιχαέλλα, Ε4
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Φέτος, στο πλαίσιο των εναλλακτικών δραστηριο-
τήτων, μας δόθηκε η ευκαιρία από τη Σχολή μας, να 
ξεφύγουμε λίγο, τόσο από την καθημερινότητά μας, 
όσο και από το καθημερινό πρόγραμμα του Σχολεί-
ου μας. Συγκεκριμένα σαν ομάδα πεζοπορίας, περ-
πατήσαμε στα υπέροχα βουνά του Μαχαιρά, με τη 
συνοδεία έμπειρου οδηγού και του καθηγητή μας 
Αντώνη Λοϊζίδη. Περπατώντας στο καταπράσινα 
μονοπάτια του βουνού, μιλούσαμε για τη φύση, για 
τα οφέλη της ορεινής πεζοπορίας και γενικά για τη 
μαγεία της κυπριακής φύσης.
Πραγματικά, αν και κουραστική, ήταν μια αξέχαστη 
εμπειρία.

Μασακαρή Ιωάννα, Ε2

Στο πλαίσιο του θεσμού των εναλλακτικών δραστηριο-
τήτων είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε ένα φυσι-
κό περιβάλλον γεμάτο οξυγόνο, στα βουνά του Μαχαιρά, 
συνοδεία ενός εξαιρετικού ξεναγού. Μας έδειξε πολλά 
είδη δέντρων και φυτών τα οποία δεν γνωρίζαμε και 
αυτό μας εξέπληξε ευχάριστα. Η θέα ήταν καταπληκτική! 
Αναμφίβολα, όσα ζήσαμε τη μέρα αυτή μας μετέφεραν, 
έστω και για λίγο, πέρα από τη ρουτίνα της καθημερινό-
τητας.

Ποταμίτου Ευανθία, Ε4

«Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του 
ανθρώπου». Κρατώντας αυτό το γνωμικό 
ως μότο αποφασίσαμε να διαφοροποι-
ηθούμε την ημέρα των δραστηριοτή-
των και να μεταβούμε στο Nicosia Dog 
Shelter και να βοηθήσουμε στο έργο 
των εθελοντών. Η επίσκεψη μας στον 
χώρο ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, αφού 
το NDS βρίσκεται στην Πράσινη Γραμμή 
κάνοντας έτσι την επίσκεψη μας ακόμα 
πιο ενδιαφέρουσα βλέποντας τον Αερο-
λιμένα Λευκωσίας και το παρατημένο 
ιστορικό αεροπλάνο της Cyprus Airways. 
Στο NDS μάθαμε πώς να ξεχωρίζουμε τις 
ασθένειες των τετράποδων φίλων μας. 
Επίσης, εκείνο που έκανε την επίσκεψη 

μας πιο ενδιαφέρουσα ήταν ο περίπατος 
που πήγαμε με τους 80 σκύλους του NDS 
στον περίβολο του ιστορικού αερολιμένα 
μαθαίνοντας και λίγα πράγματα για την 
ιστορία του. Η επίσκεψη μας τελείωσε 
με τις ευχαριστίες από την υπεύθυνη του 
NDS προς όλους τους μαθητές αφού επι-
λέξαμε τον εθελοντισμό για να περάσου-
με ευχάριστα και παραγωγικά τη μέρα 
μας. Φεύγοντας μπορώ να πω πως όλοι 
μας το ευχαριστηθήκαμε έχοντας πια στη 
συνείδηση μας πως ο εθελοντισμός μπο-
ρεί να συνυπάρξει και με τη διασκέδαση.

Αντωνίου Λούης, Στ3

Περπάτημα	στη	φύση
Πεζοπορία

Καταφύγιο	Ζώων
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Η εμπειρία μου από την επίσκεψη μου στο 
Sayious Adventure Park, στο πλαίσιο των 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων, θα μου μεί-
νει αξέχαστη. Περάσαμε όμορφες στιγμές 
μαζί με τους συμμαθητές μου κάνοντας δι-
άφορες δραστηριότητες όπως τοξοβολία, 
ποδοσφαιράκι, κ.τ.λ. Αναμφίβολα, ήταν μια 
μέρα χαλάρωσης και ξεκούρασης μακριά 
από την κούραση των μαθημάτων και το άγ-
χος των διαγωνισμάτων.

Ιγνατίου Απόστολος, Α1
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«Νοῦς ὑγιής ἐν 
σώματι ὑγιεῖ»

Σήμερα δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι 
η άθληση μόνο ευεργετικά αποτελέσματα μπο-
ρεί να έχει τόσο για το σώμα,  όσο και για το 
πνεύμα του αθλουμένου. Μέσω του αθλητισμού 
διασφαλίζεται η υγεία του ατόμου και εξασφα-
λίζεται η ευεξία και η μακροζωία. Παράλληλα, 
η ευστροφία, η οξύνοια, ο γόνιμος προβληματι-
σμός και η αυτογνωσία αποτελούν ευεργετικές 
επιδράσεις της άθλησης. Επομένως,  κανείς δεν 
μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι η παράλληλη 
εξάσκηση του πνεύματος και του σώματος, είναι 
η ουσία του αθλητισμού.

Ο μαθητής της Σχολής μας, Λοΐζος Πούννας, του 
τμήματος Στ1, με τη συνολική δράση του στον 
αθλητισμό, αλλά και ως ο τελειόφοιτος μαθη-
τής  με τις υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, 
έχει αποδείξει περίτρανα το αρχαίο ρητό  «νοῦς 
ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ», στο οποίο συνοψίζεται  
το αθλητικό ιδεώδες. Ο Λοΐζος από πολύ μικρή 
ηλικία αγωνίζεται στην Ανόρθωση στη θέση του 
αμυντικού μέσου. Κατά την περσινή χρονιά κατέ-
κτησε την τρίτη θέση με την ομάδα της Ανόρθω-
σης και ήταν φιναλίστ Κυπέλλου στην κατηγορία 
U21. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ήταν ο 
αρχηγός της ομάδας του για τρία χρόνια, στις 
κατηγορίες U13,U15,U17. Επίσης, έχει αρκετές 
συμμετοχές με την Εθνική Κύπρου U17, της οποί-
ας  είναι και ένας εκ των αρχηγών.   

Λοΐζος Πούννας

Αθλητικό Αφιέρωμα
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Ο Λοΐζος είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ 
καλός ποδοσφαιριστής με προοπτικές ανέλιξης. Άτο-
μο, το οποίο θέτει στόχους στη ζωή του και μπορεί 
να τους υλοποιήσει. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα 
επιλέξει να κάνει στη ζωή του θα έχει επιτυχία.

Με αγάπη 
Πάμπος Πίττας
Προπονητής Εθνικής U17

Λες και ήταν χθες που o γιατρός Παπαγεωργίου έκ-
πληκτος παρατήρησε πως δεν είχες καν την εμβρυι-
κή στάση. «Θα είναι ένα μωρό ιδιαίτερο με δικό του 
κεφάλι», μας είχε πει και μάλλον είχε δίκαιο. Ανήσυ-
χος, ανυπότακτος, διεκδικητικός, ανταγωνιστικός. 
Να θέλεις πάντα την κορυφή, μάλλον χρειαζόσουν 
και ένα ιδιαίτερο σχολείο. Από τα βάθη της ψυχής 
μας  ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές και γε-
νικά στη Σχολή Φόρουμ που ήταν πάντα δίπλα σου. 
Πέρα από τον άριστο επαγγελματισμό και τον δη-
μιουργικό τρόπο διδασκαλίας, μας έδωσε και κάτι 
άλλο πολύ σπουδαίο … την αίσθηση ασφάλειας και 
τη δυνατότητα να κρατήσεις  ταυτόχρονα στη ζωή 
σου όλα όσα αγαπάς. Σου ευχόμαστε ολόψυχα να 
ζήσεις ό, τι ονειρεύεσαι και να κατακτήσεις όσα επι-
θυμείς!

Οι γονείς σου   

Ως διπλανός του Λοΐζου για τρία χρόνια μπορώ 
να πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο 
είναι η αφοσίωση του στον αθλητισμό και ειδικό-
τερα στο ποδόσφαιρο. Αν και χρειάστηκε να θυ-
σιάσει αμέτρητες περιόδους και ελεύθερο χρόνο, 
ο Λοΐζος πάντα κατάφερνε να συνδυάζει σχολείο 
και ποδόσφαιρο με τεράστια επιτυχία παρά τους 
ενδοιασμούς των καθηγητών του. Έτσι, ο Λοΐζος 
μπορώ να πω πως αποτελεί ένα υπόδειγμα τόσο 
αθλητή, όσο και μαθητή. 

Αισθάνομαι, λοιπόν, τυχερός που τον γνώρισα και 
του εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κι αν επιλέξει να 
κάνει!

Πετρούδης Δημήτρης, Στ1    

Καταρχάς, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητή-
ρια μας στον Λοΐζο, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει 
το πάθος του για το ποδόσφαιρο με την άριστη ακα-
δημαϊκή επίδοση. Το ήθος και η ευγενής άμιλλα που 
τον διακρίνουν, εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, 
είναι στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει και απα-
ραίτητα συστατικά για να προχωρήσει στον χώρο του 
ποδοσφαίρου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι οι εξαιρετικές αθλητικές του επιδόσεις έφεραν την 
κλήση του στην Εθνική Κύπρου (U19). 

Να ξέρεις ότι θα είμαστε δίπλα σου σε ό, τι κι αν χρει-
αστείς και είμαστε σίγουροι ότι με σκληρή δουλειά θα 
καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους σου!

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Σχολής Φόρουμ
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Αναντίρρητα, ο αθλητισμός παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά κληροδοτήματα του αρχαίου 
πολιτισμού στον σύγχρονο πολιτισμό και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία του 
για τη ζωή. Το αθλητικό ιδεώδες γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, ως έκφραση σεβασμού προς 
την ανθρώπινη ζωή, το σωματικό κάλλος, την ευγενή άμιλλα και την ειρήνη. Μέσα σε αυτό το 
πνεύμα, λοιπόν, της συναδέλφωσης και της ειρήνης, διαμορφώθηκε σιγά σιγά και το ολυμπια-
κό ιδεώδες, που είναι η ουσία του γνήσιου αθλητισμού. Γι’ αυτόν τον λόγο, καθήκον όλων των 
παραγόντων του αθλητισμού είναι να εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή όλων 
των αθλημάτων σύμφωνα με το πνεύμα του ολυμπισμού, που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι 
Έλληνες, δηλαδή το «ευ αγωνίζεσθαι». 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, στις 10 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις της Σχολής μας, η ετήσια αθλητική ημερίδα στίβου.  Οι μαθητές της Σχολής μας, σε 
ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας, εφάρμοσαν στο έπακρον τις αξίες του ολυμπισμού και κατάφε-
ραν να πετύχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Πιο κάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της Ημερί-
δας Στίβου:

Ακόντιο Αρρένων Γυμνασίου
Χατζηγεωργίου Γιώργος, Β1
Κωνσταντίνου Λούκας, Β1
Αντωνίου Μάριος, Γ1

Άλμα εις μήκος Αρρένων Γυμνασίου
Χατζηχριστοδούλου Σοφρώνης, Β4 
Παυλόπουλος Παναγιώτης, Γ3
Σολωμού Μιχάλης, Α4

80μ. Αρρένων Γυμνασίου
Μπογκτάνοφ Βίκτωρ, Γ2
Παυλόπουλος Παναγιώτης, Γ3
Μαλαθούρας Γιώργος, Γ3

100μ. εμπόδια Αρρένων Γυμνασίου 
Σμυρίλης Χαράλαμπος, Β4
Σαββίδης Χαράλαμπος, Α2
Λουκά Ανδρέας, Α4

Σφαιροβολία Αρρένων Γυμνασίου
Γεωργιάδης Δημήτρης, Γ1
Χαραλάμπους Πέτρος, Γ1
Αγγελή Αντρέας, Β2

150μ. Αρρένων Γυμνασίου
Bισβίκης Ευστάθιος, Β1
Κωνσταντίνου Αναστάσιος, Γ1
Ζαχαρία Χάρης, Γ1

300μ. Αρρένων Γυμνασίου
Χρυσοστόμου Χρίστος, Γ3
Χρυσοστόμου Ιωάννης. Γ1
Μιχαηλίδης Νικόλας, Α3 

100μ. εμπόδια Θηλέων Γυμνασίου
Ιορδάνους Κάλλια, Ε3
Ιωακείμ Μικαέλλα, Ε4
Γεμενιτζιή Κωνσταντίνα, Ε3

300μ. Θηλέων Γυμνασίου
Σιακαλλή Ευθαλία, Β3 
Μαντορίνη Δόμνα, Γ2
Στασή Μαρίνα, Γ2

Σφαιροβολία Θηλέων Γυμνασίου
Φιλίππου Δέσποινα, Β1
Ραφαήλ Σταυριάνα, Β4
Ελευθερίου Γαβριέλλα, Α2

80μ. Θηλέων Γυμνασίου
Μαππούρα Ελένη, Γ2
Παπαλοΐζου Κορίνα, Β3
Μιχαήλ Γεωργία, Α2

400μ. Θηλέων Γυμνασίου
Καζάζη Μαριάννα, Ε1 
Λουκά Αναστασία, Δ1
Λάμπρου Μαριλένα, Ε2

150μ. Θηλέων Γυμνασίου
Φραγκεσκίδου Ρεγγίνα, Α2
Αγγελή Παναγιώτα, Α3
Γεμενιτζιή Αθηνά, Α3

Μ Α Θ Η Τ E Σ  Γ Υ Μ Ν Α Σ I Ο Υ

Ακόντιο Αρρένων Λυκείου
Αντωνίου Γιώργος, Ε3
Γεωργιάδης Αντρέας, Ε4 
Αποστόλου Μιχάλης, Δ1

400μ. Αρρένων Λυκείου
Νεοφύτου Γιώργος, Γ3
Στεφάνου Στέφανος, Ε1
Δημητρίου Κωνσταντίνος, Ε3

200μ. Αρρένων Λυκείου
Παναγιώτου Γιώργος, Ε2
Αγγελή Κωνσταντίνος, Ε1
Σολωμού Ανδρέας, Ε4

100μ. Αρρένων Λυκείου
Πέτσα Ραφαέλλο, Δ1
Αναστασίου Κλείτος, Ε4
Καραμαλλάκης Παναγιώτης, Ε3

Σφαιροβολία Αρρένων Λυκείου
Πέτσας Ιωάννης, Στ3
Φουκκαρή Νικόλας, Ε3
Χατζηγαβριήλ Ανδρέας, Ε3

Σφαιροβολία Θηλέων Λυκείου
Αναστάση Κάλλια, Ε3 
Ποταμίτου Ευανθία,Ε4
Χρυσοστόμου Μαρία, Ε4

Μ Α Θ Η Τ E Σ  ΛΥ Κ Ε Ι Ο Υ

Αθλητική Ημερίδα
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Η  Ιδιωτική Ελληνική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ εκ-
φράζει την υπερηφάνεια της για τις εξαι-
ρετικές επιδόσεις των μαθητών της στον 
αθλητισμό.

• Πούννας Λοΐζος, Στ1: Ο Λοΐζος είναι ποδοσφαι-
ριστής και βασικό στέλεχος στην ομάδα U21 της 
Ανόρθωσης. Επιπλέον, είναι ένας εκ των αρχηγών 
στην ομάδα U17 της Εθνικής Κύπρου. 

• Παπαχρίστου Σωτήρης, Στ2: Ο Σωτήρης κατέλα-
βε την 1η θέση στη σκυταλοδρομία εφήβων (U19) 
στους Παγκύπριους Αγώνες Συλλόγων με την ομά-
δα του Γ.Σ.Π. Επίσης, κατέλαβε την 1η θέση στους 
επαρχιακούς αγώνες στα 400μ. και κέρδισε την 
άνοδο στην πρώτη κατηγορία με την ποδοσφαιρι-
κή ομάδα U21 του Εθνικού Λατσιών.  

• Μέσσιου Κωνσταντίνα, Στ4: Η Κωνσταντίνα κα-
τέλαβε την 1η θέση στους Παγκύπριους Αγώνες Χο-
ρού Formation all ladies adult, στις κατηγορίες latin 
και hip hop.

• Σταματάρης Ανδρέας, Ε1: Ο Ανδρέας κατέλαβε 
την 3η θέση στους 3ους  Αγώνες Μικρών Κρατών 
Ευρώπης, στις κατηγορίες Junior Kumite Male -61kg 
και Junior Kumite Team Male. Επίσης, κατέλαβε τη 
2η θέση στην κατηγορία Junior Kumite Male -61kg, 
την 7η θέση στην κατηγορία Junior Kumite Open 
και την 5η θέση στην κατηγορία Junior Kumite 
Team Male, στο 19ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
WIKF. Τέλος, κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία 
Junior Kumite Male -68kg στο Παγκύπριο πρωτά-
θλημα Καράτε και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ.

• Φουκκαρή Νικόλας, Ε3: Ο Νικόλας κατέλαβε τη 
2η θέση στους Παγκύπριους αγώνες Καράτε U16 
και την 3η θέση στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευ-
ρώπης, στην κατηγορία Kumite -75kg.

• Πέτσα Ραφαέλλο, Δ1: Ο Ραφαέλλο κατέκτησε το 
πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας U18, με την ομάδα 
του Αχιλλέα Καϊμακλίου και είναι μέλος της εθνικής 
ομάδας U16.

• Χρυσοστόμου Ιωάννης, Γ1: Ο Ιωάννης κατέκτησε 
το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου U15, με την ομάδα 
του Αποέλ.

• Γκαμάρρα Νέρι Αρμάντο, Γ2: Ο Νέρι κατέλαβε 
τη 2η θέση στα 50μ. πεταλούδα στην πανελλήνια 
διοργάνωση «Τσετσέλεια 2017» και σε παγκύπρι-
ους αγώνες κολύμβησης κατέλαβε την 1η θέση στα 
100μ. πεταλούδα, πετυχαίνοντας μάλιστα και νέο 
παγκύπριο ρεκόρ στην κατηγορία παμπαίδων Α. 

 Επίσης, κατέλαβε την 1η και 2η θέση στα 200μ. πε-
ταλούδα και 200μ. ελεύθερο αντίστοιχα. Επιπλέον, 
στους παγκύπριους μαθητικούς αγώνες κολύμβη-
σης κατέλαβε την 1η θέση στα 100μ. πεταλούδα. 
Ακόμα, σε διεθνή συνάντηση κατέκτησε την πρώτη 
θέση στα 100μ. ελεύθερο και στα 200μ. πεταλούδα, 
πετυχαίνοντας μάλιστα νέο παγκύπριο ρεκόρ και 
στα δύο αγωνίσματα. Επιπρόσθετα, στο 3ο εαρινό 
meeting κατέλαβε την πρώτη θέση στα 50 μ. και 
100μ. πεταλούδα, στην κατηγορία παίδων. Τέλος, 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, κατά την τελετή 
βράβευσης των καλύτερων αθλητών του 2016, που 
διεξήχθη στο Ολυμπιακό Μέγαρο, έλαβε τιμητική 
διάκριση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβη-
σης.

• Στασή Μαρίνα, Γ2:  Η Μαρίνα έχει μια πετυχημένη 
παρουσία στο άθλημα της ιππασίας. Αναδείχθηκε 
δεύτερη πρωταθλήτρια Κύπρου στην κατηγορία 
novice εφήβων. Επίσης, σε παγκύπριους αγώνες 
υπερπήδησης εμποδίων, κατέλαβε την 3η θέση 
στην κατηγορία Γ και την 1η και 2η θέση στην κα-
τηγορία Δ. Τέλος, κατέλαβε τη 2η θέση στις κατηγο-
ρίες novice και elementary εφήβων στο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας.

• Γεωργίου Στυλιανός, Γ3: Ο Στυλιανός είναι εγγε-
γραμμένος αθλητής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
στο σωματείο Ευαγόρας Λακατάμιας και μέλος της 
Εθνικής Ομάδας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Κατά 
τη φετινή χρονιά, κατάφερε να πετύχει αρκετές δι-
ακρίσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επί-
πεδο. Κατέλαβε την 1η θέση στο Παγκύπριο Δια-
σωματειακό Πρωτάθλημα Παίδων και Εφήβων, τη 
2η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Διπλού Παί-
δων και την 3η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
Απλού Παίδων. 

• Μαλαθούρας Γιώργος, Γ3: Ο Γιώργος συμμετείχε 
στους Αγώνες των Μικρών Κρατών Ευρώπης στο 
άθλημα του καράτε και κατέλαβε την 1η θέση στην 
κατηγορία -52kg Kumite και στο ομαδικό Kumite.

• Ζαχαριάδης Χρίστος, Β2: Ο Χρίστος συμμετείχε 
στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στο άθλη-
μα του καράτε και κατέλαβε τη 2η θέση στην κα-
τηγορία -50kg Kumite. Επίσης, στους Παγκύπριους 
Αγώνες Καράτε, κατέλαβε την 1η θέση στην κατη-
γορία -57kg Kumite.

• Πετούσης Γιώργος, Α1: Ο Γιώργος κατέλαβε τρία 
χρυσά μετάλλια στους Παγκύπριους Αγώνες Κο-
λύμβησης, στα 50μ., 100μ. και 200μ. ύπτιο. Επίσης, 
πέτυχε παγκύπρια ρεκόρ στα 200μ. και 400μ. μεικτό 
ατομικό. 
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Αγαπημένα μας παιδιά, ως υπεύθυνοι του τμήματός σας, σας ευχόμαστε η ζωή σας 
να είναι ένα μακρύ και όμορφο ταξίδι, γεμάτο εμπειρίες, χαρούμενες κι ευτυχισμέ-
νες στιγμές. Πετάξτε, λοιπόν, κάντε το ταξίδι σας, μόνο φροντίστε τα πανιά της 
ζωής σας να τα φουσκώνει πάντα η δική σας πνοή και να κρατούν το τιμόνι πάντα 
η χαρά και η επιτυχία.

Στέλιος Οικονομίδης
Ανδρέας Κωνσταντίνου
Υπεύθυνοι Τμήματος

Κάθε σχολική χρονιά έχει τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της. Σε κάθε 
σχολική χρονιά, καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί να προσφέρουμε στους μαθητές 
μας όχι μόνο γνώσεις αλλά και ήθος, χαρακτήρα και μια σωστή προσέγγιση σε 
καθημερινά, σχολικά και μη προβλήματα. Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017, λοι-
πόν, είχαμε τη χαρά να διδαχθούμε κι εμείς ως υπεύθυνοι τμήματος του Α3 από 
τους μαθητές μας. Μαθήτριες και μαθητές που μας καλωσόριζαν πάντα με ένα 
πλατύ χαμόγελο, με μια μεγάλη αγκαλιά και περίσσια όρεξη για μάθηση! 
Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σε κάθε κάλεσμά μας, είτε αυτό ήταν 
σε γνωστικά αντικείμενα, σε εράνους, σε αλληλοβοήθεια των συμμαθητών σας. 
Να ξέρετε πως κερδίσατε όχι μόνο τρεις καλούς καθηγητές, αλλά τρεις καλούς 
φίλους.

Αντώνιος Λοϊζίδης
Στέλλα Αντωνιάδου
Μαρία Γερμανού  
Υπεύθυνοι Τμήματος

Πέρασε ο καιρός κι  ακόμα  ένα ταξίδι αλλιώτικο έφτασε στο τέλος του. Τα συ-
ναισθήματα ανάμεικτα! Μας φαίνεται απίστευτο πόσο γρήγορα κυλάει ο χρό-
νος αφού φαίνεται σαν να ήταν χθες που διαβήκατε το κατώφλι του σχολείου 
μας. Ακολουθώντας τη ροή του πανδαμάτορα χρόνου, φτάσαμε αισίως στο τέ-
λος ακόμα μίας σχολικής χρονιάς, υλοποιώντας κάθε μας στόχο.  Αναμφίβολα, 
η μεγαλύτερη στιγμή της φετινής χρονιάς ήταν όταν εμείς, η οικογένεια του Α2, 
αγκαλιάσαμε μια άλλη οικογένεια, υιοθετώντας την. Αισθανόμαστε υπερήφανοι 
για σας, καθώς αποδείξατε το μεγαλείο της ψυχής σας. Καλό καλοκαίρι!

Φίλιος Φάνης
Σάββας Κουρέας
Άντρη Μαραθεύτη 
Υπεύθυνοι Τμήματος

Ζωντάνια, ενέργεια και σπιρτάδα είναι τρεις λέξεις,  που κατά τη γνώμη μας θα μπο-
ρούσαν να περιγράψουν με ακρίβεια τις 24 νεανικές ψυχές του Α4. Παιδιά τόσο δι-
αφορετικά μεταξύ τους, ταυτόχρονα όμως με την ίδια αγάπη και όρεξη για μάθηση 
και αθλητισμό. Ως υπεύθυνοι καθηγητές τους, θαυμάζουμε το γεγονός ότι η αφο-
σίωσή τους στο ποδόσφαιρο δεν τους αφαιρούσε την αφοσίωσή τους στον αγώνα 
της μάθησης. Αντιθέτως, την ενίσχυε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τα παιδιά μας και 
τους ευχόμαστε να διατηρήσουν αυτήν τη ζωντάνια και την επιθυμία για πρόοδο 
όχι μόνο στη σχολική τους σταδιοδρομία αλλά και σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Θεόδουλος Βακανάς
Ξένια Ζαφείρη
Νικολέττα Λιμισή
Υπεύθυνοι Τμήματος

Α1

Α3

Α2

Α4
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Το τμήμα αυτό αποτελείται από 17 ξεχωριστά  παιδιά, γεμάτα ζωντάνια και θέληση 
για μάθηση. Μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά φτάνει στο τέλος της, αφή-
νοντας σε όλους μας καλές αναμνήσεις, με στιγμές γέλιου και χαράς, γεμίζοντας 
τις αποσκευές μας με γνώση. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας καλό καλο-
καίρι και η επόμενη σχολική χρονιά να τους βρει πάνω από όλα υγιείς και έτοιμους 
για συνέχιση της προσπάθειας για υλοποίηση των στόχων τους.

Παναγιώτα Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Υπεύθυνοι Τμήματος

Αγαπημένα μας παιδιά του Β3... Απ’ αυτό το ταξίδι στη γνώση, πήραμε από εσάς 
τη ζωντάνια, το χαμόγελο, την αισιοδοξία και σας ανταποδίδουμε την αγάπη μας 
αλλά και την ευχή να κάνετε πράξη τα όνειρά σας.... Στον δρόμο προς την επι-
τυχία και την ευτυχία να ακολουθείτε τον δρόμο της καρδιάς σας και να είστε 
αληθινοί! Καλή συνέχεια!

Μαρία Χριστοδουλίδου
Μιχάλης Πολυκάρπου
Υπεύθυνοι Τμήματος

Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, που ως υπεύθυνοι καθηγητές του Β2, περάσαμε μαζί 
τους μια πολύ παραγωγική και δημιουργική χρονιά. Αγαπημένα μας παιδιά, σας 
ευχόμαστε να κάνετε πραγματικότητα τα όνειρά σας και να ξέρετε πως σε κάθε 
σας βήμα θα είμαστε πάντα δίπλα σας!

Χριστιάνα Βασιλείου
Νικόλας Κωνσταντίνου
Υπεύθυνοι Τμήματος 

Με ιδιαίτερη χαρά αναλάβαμε τη φετινή χρονιά ως υπεύθυνοι του τμήματος Β4. Το 
Β4 είναι ένα τμήμα ποικιλόμορφο μα και ισορροπημένο. Αποτελείται από μια ομά-
δα ευγενικών και καλότροπων παιδιών με έντονο ενθουσιασμό, θετική διάθεση και 
όρεξη για μάθηση. Τους διακρίνει έντονη ομαδικότητα, η καλοσύνη και η ανθρωπιά 
τους. Κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί τους ήταν ξεχωριστή και θα μας μείνει αξέχα-
στη. Τους ευχόμαστε ό, τι καλύτερο και τους ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές 
που μας χάρισαν. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας.

Δώροθέα Μπούρα
Κάλια Χατζηλαμπή 
Υπεύθυνοι Τμήματος

Tι να πρωτοπεί κανείς για το φετινό Β5; Ένα τμήμα με 19 αγόρια του ποδοσφαιρικού 
τμήματος της Σχολής μας. Η ενέργεια τους απεριόριστη. Οι κουβέντες τους ατε-
λείωτες. Ο καθένας με τον δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Από τη φετινή 
σχολική χρονιά  θα μας μείνουν αξέχαστες οι όμορφες καθημερινές στιγμές, τα 
αστεία, οι μικροδιαφωνίες, τα πειράγματα μεταξύ μας, μέσα από τα οποία αναπτύ-
χθηκε μια ιδιαίτερη σχέση αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού. Τα παιδιά αυτά 
θα μας μείνουν αξέχαστα και θα κατέχουν πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά 
μας. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο δυναμισμό και ευχάριστη διάθεση 
για να πετύχουν τους στόχους τους. Παιδιά, πιστέψτε στον εαυτό σας και μη φοβά-
στε τις δυσκολίες. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε.

Τάσος Ιεροδιακόνου
Μάριος Χριστοδούλου
Υπεύθυνοι τμήματος

Β1

Β3

Β2

Β4

Β5
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Η σχολική μας ζωή…
σαν κινηματογραφική ταινία! 
Όλοι έχουμε να διηγηθούμε μια ιστορία από τα μαθητικά μας χρόνια. Επίσης, όλοι μπορούμε, με ευκολία, να εκφέ-
ρουμε μια άποψη ή να διηγηθούμε μια εμπειρία σχετικά με τη φύση της σχέσης που αναπτύσσεται είτε ανάμεσα σε 
δάσκαλο και σε μαθητή, είτε ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές. Τόνοι μελανιού έχουν καταναλωθεί σε αναλύσεις 
βιβλίων αναφορικά με το θέμα αυτό. Επιπρόσθετα, δεκάδες ταινίες έχουν γυριστεί με θεματολογία εμπνευσμένη 
από τη σχολική ζωή.

Ζητήσαμε, λοιπόν, από τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου, να εμπνευστούν από τίτλους κινηματογραφικών ταινιών  
με θέματα από τη σχολική ζωή και να γράψουν τη δική τους σχολική ανάμνηση.

Η ιστορία αρχίζει κάπως έτσι…
Κουρασμένοι όλοι από το μάθημα περιμέναμε με αγωνία να κτυπήσει το κουδούνι για διά-
λειμμα. Συναντηθήκαμε στην πίσω αυλή. Ξαφνικά μια νερόφουσκα σκάει στα πόδια μας. 
Έκπληξη κι ενθουσιασμός, αλλά, και φόβος μη μας πιάσουν! Παρά τις επαναλαμβανόμενες 
παρατηρήσεις από τους καθηγητές μας, ήμασταν αγύριστα κεφάλια. Το διασκεδάσαμε, δε 
λέω, αλλά δεν κράτησε για πολύ. Η «καμπάνα» ανελέητη κτύπησε. Κεφάλια μέσα…το μάθη-
μα ξεκινά! 

Ιωάννου Ευστρατία, Γ3

Πάντα, ως μαθητές, ανυπομονούσαμε να ακούσουμε το κουδούνι του διαλείμματος, ειδικά 
το καλοκαίρι που μας ταλαιπωρούσε η ζέστη. Θυμάμαι πως δε θέλαμε με τίποτα να τελειώ-
σουν αυτές οι ανέμελες στιγμές και να αρχίσει πάλι το μάθημα. Τα 3 χρόνια του Γυμνασίου 
έζησα με τους συμμαθητές μου ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές, γεύτηκα επιτυχίες και 
αποτυχίες. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε όλοι με κέφι και αποφασιστικότητα, ελπίζοντας ότι 
κάθε χρονιά θα είναι και καλύτερη! 

Λαμπή Πάνη, Γ3

Για ποιον κτυπά η καμπάνα
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Μια ομάδα παιδιών με νεανικά πρόσωπα, ανέμελα, χαρούμενα χωρίς έγνοιες και σκο-
τούρες ξεκινά την πορεία της για το Γυμνάσιο. Φτάνουν στο νέο τους σχολείο κι αμέσως 
η ομάδα γίνεται αχώριστη. Αγόρια και κορίτσια συνεργάζονται, βοηθούν, στηρίζουν ο 
ένας τον άλλο. Νέοι με όνειρα και στόχους ζωής. Μια ομάδα αγοριών δημιούργησαν τη 
δική τους μουσική μπάντα και μια άλλη ομάδα κοριτσιών ένα χορευτικό συγκρότημα. 
Ένα τμήμα με παιδιά γεμάτα όρεξη για ζωή, μια συνοικία…το όνειρο.  

Ζαχαρία Χάρης, Γ1

Λίγοι άνθρωποι έχουν την τύχη να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Αισθάνομαι τυχερός 
γιατί κατά τη φοίτησή μου στο Γυμνάσιο είχα την τύχη να πραγματοποιήσω ένα από τα 
όνειρά μου. 
Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017. Τελικός Πρωταθλήματος Futsal!
Αντίπαλος, η Σχολή Pascal. Δύσκολος αντίπαλος, μεγάλη η πρόκληση. 40 λεπτά αγωνίας 
και άγχους. 
2-0 καρδιοχτύπι…χάναμε! 2-1 … 3-1…ψυχρολουσία!
Το 3-3 που ήλθε στη συνέχεια μας έδωσε ανάσα.
Το τελικό 6-5 , με το οποίο πήραμε τη νίκη μας έκανε απερίγραπτα χαρούμενους. Γράψα-
με ιστορία! Ζήσαμε το όνειρο!
    
Χρυσοστόμου Ιωάννης, Γ1

Θυμάμαι αποφασίσαμε με τους συμμαθητές μου να συμμετάσχουμε σε μια κατασκήνωση 
Μαθηματικών. Αυτό προέβλεπε τρίωρα καθημερινά μαθήματα Μαθηματικών το πρωινό και 
αργότερα χαλάρωση. Σε ένα τέτοιο τρίωρο μάθημα αποφάσισα, λόγω πλήξης, να πειραμα-
τιστώ λιγάκι με τα «υλικά» της κασετίνας μου. Πρόσθεσα, λοιπόν, στο μπουκαλάκι του αντι-
σηπτικού υγρού, διορθωτικό υγρό με ξύσματα από μολύβι και σταγόνες από μελάνι. Πριν 
προλάβω να πάρω ανάσα, όλως τυχαίως, η καθηγήτρια μου ζήτησε ευγενικά αν μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει το αντισηπτικό μου. Δεν πρόλαβα…! Κι όπως καταλαβαίνετε η συγκεκρι-
μένη καθηγήτρια δε μου ξαναμίλησε καθ’  όλη τη διάρκεια της κατασκήνωσης.  

Γεωργιάδης Δημήτρης, Γ1

Δε θα ξεχάσω ποτέ τους καθηγητές μου, οι οποίοι μου προσέφεραν απλόχερα τις γνώσεις 
τους, τον χρόνο τους καθώς και την υπομονή τους. Στάθηκαν δίπλα μου, όλοι, σαν φίλοι και 
μετά ως καθηγητές, καθοδηγώντας με. Η εκτίμηση και η αγάπη μου προς όλους θα είναι 
πάντα δεδομένη.

Σιακαλλής Αντώνης, Γ2

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί 
μια από τις πιο κρίσιμες και σημαντικές λόγω της βαρύτητας του απολυτηρίου του Γυμνασί-
ου, εισέπραξα στήριξη, αλλά και ενθάρρυνση από όλους τους καθηγητές. Τη μεγαλύτερη, 
όμως, στήριξη, είχα από την καθηγήτρια των Νέων Ελληνικών, η οποία με στήριξε σαν δεύ-
τερή μου μάνα τόσο πνευματικά, όσο και ακαδημαϊκά. Μου έδωσε δύναμη και θάρρος σε 
μερικές από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Μου τόνιζε να μην τα παρατήσω και 
να συνεχίσω να οδεύω προς τους στόχους μου. Αναμφίβολα, αυτή η χρονιά θα μου μείνει 
αξέχαστη.

Στασή Μαρίνα, Γ2

Η σιωπή των αμνών

Συνοικία το όνειρο

Στον δάσκαλό μας με αγάπη
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Στην Α’ τάξη Γυμνασίου πέρασα τις πιο ωραίες μου μαθητικές στιγμές. Την πιο όμορφη μου 
εμπειρία την έζησα όταν στο μάθημα της Τέχνης η καθηγήτρια μας ενημέρωσε για έναν Δι-
αγωνισμό με αντιπολεμικό μήνυμα. Αποφάσισα να συμμετάσχω, δούλεψα αρκετά και με τη 
βοήθεια της καθηγήτριάς μου κατάφερα να κερδίσω το Β’ βραβείο. Το χάρηκα τόσο πολύ!

Κυριάκου Μιχάλης, Γ1

Πότε πέρασαν τα χρόνια…
Σαν να ήταν χτες, όταν πρωτοπήγα στο Γυμνάσιο. Κλείνω τα μάτια και «βλέπω» τη σχολική 
μου ζωή σαν ταινία. Σαν παλικάρι στα θρανία αγωνίστηκα για να αντεπεξέλθω στις σχολικές 
απαιτήσεις. Ο αγώνας αυτός ήταν πολλές φορές δύσκολος και κοπιαστικός. Εντούτοις, κατά-
φερα να βγω νικητής!  

Κυριάκου Στυλιανός, Γ1

Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος της σχολικής χρονιάς για άλλη μία χρονιά. Όλοι σκεφτόμαστε 
το καλοκαίρι και τις ανέμελες μέρες που θα ‘ρθουν. Σκεφτόμαστε τις γρανίτες και τα δροσε-
ρά ποτά που θα απολαύσουμε, όμως, η σκέψη αυτή σταματά όταν συνειδητοποιούμε ότι η 
«γρανίτα» που ονειρευόμαστε είναι από μελάνι, αφού σε λίγο καιρό θα ξαναρχίσει η σχολική 
ζωή. Το άγχος θα επιστρέψει, η αγωνία θα μας κυριεύσει ξανά. Προς το παρόν μας περιμένει 
η γρανίτα του καλοκαιριού…

Λοΐζου Νεφέλη, Γ1

Έχουν περάσει τρία χρόνια φοίτησης στο Γυμνάσιο και τώρα σαλπάρουμε για το 
Λύκειο. Από την Α΄ Γυμνασίου έχουν συμβεί τόσα πολλά που μας έχουν αλλάξει 
όλους. Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε θα μας συντροφεύουν μια ζωή. Ανακαλύψα-
με τόσα για τον κόσμο και τους εαυτούς μας. Πράγματα που δεν ξέραμε καν πως 
υπάρχουν και μας καθορίζουν. Τα μαθήματα, τα διαγωνίσματα, οι βαθμοί…μας 
φόβιζαν στην αρχή μα τώρα βρήκαμε τον τρόπο και δε μας «αγγίζουν». Καταφέ-
ραμε, λοιπόν, να επιβιώσουμε…από την «τρέλα» του Γυμνασίου.

Δημοσθένους Χριστιάνα, Γ1

Επιτέλους, ακόμα μία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Τα διαγωνίσματα, οι βαθμοί 
και οι εξετάσεις δε θα είναι πια εμπόδιο στη χαλάρωσή μας. Οι τρέλες, τα κουτσο-
μπολιά και τα ατέλειωτα γέλια τέλειωσαν. Οι αναμνήσεις με ολόκληρη την τάξη 
και οι αποβολές θα μας μείνουν αξέχαστες. Το τρακτέρ τη μέρα της επίσημής μας 
φωτογράφισης, η Τσικνοπέμπτη, το χιόνι στην Α’ Γυμνασίου, η τελική εκδρομή, το 
δέσιμο με τους συμμαθητές μου! Εύχομαι σε όλους να ζήσουν τέτοιες εμπειρίες 
και τρέλες και στο Λύκειο. 

Μαντορίνη Δόμνα, Γ2

Γρανίτα από μελάνι

Η τρέλλα πάει στα σχολεία

Παλικάρι στα θρανία
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Επιτέλους καλοκαίρι. Αρχή μιας εποχής, με ξεκούραση, ανεμελιά και όνειρα. Πέρασαν τό-
σες άλλες εποχές. Φθινόπωρο, καινούριο περιβάλλον με άγχος και αγωνία για καθετί άγνω-
στο. Χειμώνας, διαγωνίσματα, εξετάσεις, βαθμοί. Άνοιξη, διαλείμματα, εκδρομές, αξέχαστες 
εμπειρίες. Καθώς άλλαζαν οι εποχές, άλλαζα κι εγώ μαζί τους. Κρατώντας όλα αυτά στο μυα-
λό μου, ετοιμάζω τις «αποσκευές» μου για το Λύκειο…για το ξεκίνημα μιας άλλης, νέας επο-
χής.

Αγγελή Περσεφόνη, Γ1

Τέλος εποχής, λοιπόν, για το Γυμνάσιο. Τρία χρόνια πέρα-
σαν και αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Τρία χρόνια γεμάτα τρέ-
λες, χαρά και ευτυχία. Τώρα, αποχαιρετάμε το Γυμνάσιο και 
παίρνουμε τον δρόμο προς τα δύσκολα. Ο Σεπτέμβρης θα 
μας βρει μαθητές στην Α’ Λυκείου, γεμάτους όρεξη για ένα 
νέο ξεκίνημα. Καλή επιτυχία σε όλους. 

Κυριάκου Βασίλης, Γ2

Θυμάμαι την πρώτη μέρα στο σχολείο σαν να ήταν χτες. 
Όλοι μας ντροπαλοί! Κανένας από εμάς δεν είχε φίλους. 
Νιώθαμε αμηχανία σε ένα σχολείο όπου υπήρχαν μεγα-
λύτεροι μαθητές. Οι μέρες περνούσαν και εμείς ως «οι μι-
κροί» προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε και να κάνου-
με φίλους. Τελικά τα καταφέραμε! Πέρασαν ήδη 3 χρόνια 
με φοβερές αναμνήσεις, τρέλες και αταξίες. Μεγαλώσαμε 
κι ωριμάσαμε. Τώρα, όμως, ήλθε η στιγμή να γίνουμε «οι 
μικροί» του Λυκείου.

Ευθυμίου Ίνα, Γ1

Τρία χρόνια έχουν περάσει τόσο γρήγορα και πήραν μαζί 
τους πολλές, αξέχαστες εμπειρίες. Τόσο οι καλές, όσο και 
οι δύσκολες στιγμές θα με συντροφεύουν πάντοτε. Στο Λύ-
κειο με περιμένουν πολλά άγνωστα πράγματα, τα οποία, 
δε σας το κρύβω με φοβίζουν. Οι φίλοι, όμως, κι οι καθη-
γητές θα παραμείνουν οι ίδιοι, πρόσωπα και ψυχές οικείες. 
Αυτό, σίγουρα, θα κάνει το «ταξίδι» στο Λύκειο πολύ πιο 
ενδιαφέρον.

Αυγουστή Ηλιάνα, Γ2

Θυμάμαι σαν να ήταν χτες την πρώτη μέρα στο Γυμνάσιο. 
Θυμάμαι τη στιγμή που μαζευτήκαμε όλοι στο προαύλιο 
του σχολείου για το καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια. Η 
στιγμή αυτή θα μου μείνει αξέχαστη, νόμιζα πως ζούσα σε 
άλλον κόσμο αφού η αμηχανία και το άγχος με κυριαρχού-
σαν. Μέχρι που έκανα τις πρώτες μου γνωριμίες και άρχισα 
να εξοικειώνομαι με το περιβάλλον. Δυστυχώς, η φοίτησή 
μου στο Γυμνάσιο έχει φτάσει στο τέλος της. Έχω, όμως πε-
τύχει τους στόχους μου και είμαι έτοιμη για νέες «περιπέ-
τειες» στο Λύκειο.  

Παπανικολάου Κατερίνα, Γ3

«Τέλος Εποχής» για εμάς τους μαθητές του Γυμνασίου. Τρία 
υπέροχα χρόνια στα θρανία του Γυμνασίου, τα οποία θα 
μου μείνουν αξέχαστα. Τρία χρόνια γεμάτα διάβασμα και 
υποχρεώσεις, αλλά, ταυτόχρονα, γεμάτα χαρά, αστεία και 
γέλια. Τα «αστεία» πια τέλειωσαν και πάμε για το Λύκειο, 
όπου τα πράγματα δυσκολεύουν αφού η μετάβαση αυτή 
σημαίνει πιο πολύ διάβασμα! Στην πορεία μου στο Γυ-
μνάσιο με συνόδευσαν εξαιρετικοί καθηγητές, οι οποίοι 
μου μετέδωσαν αξίες και γνώσεις από ψυχής. Εύχομαι σε 
όλους, καλή συνέχεια!

Σιούλας Αιμίλιος, Γ2

2014! Τέλος το Δημοτικό σχολείο. Κλείνει ένας κύκλος της 
ζωής μου, τέλος εποχής, ένας νέος αρχίζει, νέα εποχή. Γυ-
μνάσιο! Στην αρχή όλα ήταν διαφορετικά. Δε θα ξεχάσω 
την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο Φόρουμ. 
Φόβος, αγωνία, ανάμεικτα συναισθήματα. Καινούρια μα-
θήματα, καινούριοι άνθρωποι, συμμαθητές, καθηγητές. 
Σιγά σιγά, προσαρμόστηκα∙ διάβασμα, διαγωνίσματα, 
βαθμολογίες, εξετάσεις, 2015, 2016. Πέρασα ευχάριστα, 
δημιουργικά μαζί με τους νέους μου φίλους. Έμαθα πολλά, 
εμπλούτισα τις γνώσεις μου, έκανα ένα ταξίδι ονειρεμένο. 
2017, πέρασαν ήδη 3 χρόνια, το τέλος κι αυτής της εποχής 
έφτασε. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους στο ταξίδι, πια, 
στο Λύκειο.  

Μεταξά Ραφαήλ, Γ2

Τέλος εποχής
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Η φετινή σχολική χρονιά, με τη μετάβασή μας από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, ήταν 
μια δύσκολη χρονιά, όμως, παρά τη σχετική δυσκολία των μαθημάτων, καταφέ-
ραμε όλοι μαζί να ζήσουμε όμορφες και αξέχαστες στιγμές, σαν μια οικογένεια. 
Ευχόμαστε, λοιπόν, σε όλους τους συμμαθητές μας καλό καλοκαίρι και η επόμενη 
σχολική χρονιά να είναι ακόμα πιο παραγωγική και ευχάριστη. 

Πρόεδρος: Σάββα Νικόλας
Αντιπρόεδρος: Αποστόλου Μιχάλης
Γραμματέας: Φουκκαρή Θεόδωρος
Ταμίας: Ορφανού Ιωάννα
Σύμβουλος: Πέτσα Ραφαέλλο

Αναμφίβολα, διανύουμε την πιο σημαντική και καθοριστική περίοδο της ζωής 
μας, τα μαθητικά μας χρόνια, τα οποία θα σηματοδοτήσουν τη μετέπειτα πορεία 
μας για ένα λαμπρό μέλλον. Η φετινή σχολική χρονιά είναι γεμάτη από αξέχαστες 
στιγμές. Τα αστεία κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των μαθημάτων, τα πει-
ράγματα, το γέλιο και οι πραγματικές φιλίες που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας, θα 
παραμείνουν στη μνήμη μας και θα γλυκαίνουν τη ζωή μας. Ευχόμαστε σε όλους 
να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τους στόχους που έχετε θέσει και να γίνετε 
άξιοι και δραστήριοι άνθρωποι, που θα αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη 
βελτίωση της κοινωνίας μας.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνου Έμιλυ
Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Αντρέας
Γραμματέας: Χριστοδούλου Κυριάκος
Ταμίας: Βασιλείου Γιώργος/ Κουτσόφτας Ιωάννης
Σύμβουλος: Κωνσταντινίδου Ειρήνη

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς έχουμε περάσει αξέχαστες στιγ-
μές. Χωρίς αμφιβολία, η καθημερινή επαφή με τους συμμαθητές μας συνέβαλε 
στην ανάπτυξη και στην εδραίωση των σχέσεών μας. Το γέλιο, τα αστεία, ο θυμός, 
οι χαρές και οι λύπες μας έχουν φέρει πιο κοντά και ήμασταν σαν μια οικογένεια. 
Ευχόμαστε σε όλους τους συμμαθητές μας καλό καλοκαίρι!

Πρόεδρος: Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Κεκκουρής Μάριος
Γραμματέας: Χρίστου Μαρία
Ταμίας: Πολυκάρπου Δάφνη
Σύμβουλος: Χατζηγεωργίου Αντώνης

Δ1

Δ2

Δ3
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Τι να πρωτοπούμε για τους συμμαθητές μας; 23 διαφορετικές προσωπικότητες και 
ο καθένας ξεχωριστός με τον τρόπο του! Παρόλο που δε βλέπαμε συχνά ο ένας 
τον άλλο, λόγω των διαφορετικών κλάδων που έχουμε επιλέξει, εντούτοις αναπτύ-
ξαμε μια γνήσια φιλία που χρόνο με τον χρόνο δυναμώνει όλο και περισσότερο. 
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά έχουμε βιώσει αρκετές εμπειρίες, τις οποίες θα 
θυμόμαστε για πάντα! 

Πρόεδρος: Κουλέρμου Ευγενία
Αντιπρόεδρος: Σταματάρης Ανδρέας
Γραμματέας: Τούμπα Θεοδοσία
Ταμίας: Βρόντης Άγγελος
Σύμβουλος: Χρίστου Αμάντα

Αναμφίβολα, η φετινή χρονιά θα μας μείνει αξέχαστη! Όλοι μαζί βιώσαμε στιγμές 
άφθονου γέλιου, διασκεδάσαμε και δημιουργήσαμε φιλίες που θα μας συντροφεύ-
ουν για την υπόλοιπη ζωή μας. Όσες φορές ήμασταν όλοι μαζί περάσαμε όμορφες 
στιγμές, ακόμα και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μαζί με τους καθηγητές μας, 
οι οποίοι βρίσκονταν πάντα δίπλα μας. Αγαπημένοι μας συμμαθητές, σας ευχόμα-
στε τα καλύτερα στη μετέπειτα σχολική σας πορεία!

Πρόεδρος: Ζαχαρία Κάλλια
Αντιπρόεδρος: Κάιλος Πέτρος
Γραμματέας: Νικάνδρου Αναστάσιος
Ταμίας: Ρασιήτης Χάρης
Σύμβουλος: Ζαχαριάδης Ιωνάς

Η φετινή σχολική χρονιά ήταν ξεχωριστή για όλους μας καθώς προετοιμαζόμα-
σταν για την τελευταία μας σχολική χρονιά στη Γ΄ Λυκείου. Παρ’ όλες τις δυσκολί-
ες, περάσαμε όλοι μαζί όμορφες στιγμές και καταφέραμε να φτάσουμε αισίως στο 
τέλος. Καταλήγοντας, ευχόμαστε στον καθένα σας ξεχωριστά να πετύχετε όλους 
τους στόχους που έχετε θέσει στη ζωή σας.

Πρόεδρος: Φουκκαρής Νικόλας
Αντιπρόεδρος: Πηλιά Κυριάκου Ευγένιος
Γραμματέας: Σπίριτος Παύλος
Ταμίας: Πηλιά Κυριάκου Αναστασία
Σύμβουλος: Παπαμιλτιάδης Αλέξης

Πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος; Πόσες αναμνήσεις δημιουργήσαμε φοιτώντας σε 
αυτό το σχολείο; Σαν χθες ήταν που αγχωμένοι ξεκινούσαμε την Α΄ Γυμνασίου 
και τα χρόνια πέρασαν και χωρίς να το καταλάβουμε βρισκόμαστε ήδη  στη Β΄ 
Λυκείου, ένα βήμα πριν από την πιο σημαντική μας σχολική χρονιά! Ευχόμαστε σε 
όλους τους συμμαθητές μας να συνεχίσουν να εργάζονται με περισσότερο ζήλο 
διότι τα δύσκολα έπονται. Ραντεβού, λοιπόν, του χρόνου για περισσότερες τρέλες, 
διάβασμα και αξέχαστες στιγμές. 

Πρόεδρος: Χριστοφίδη Παντελία
Αντιπρόεδρος: Νικολεττή Άντρια
Γραμματέας: Καράμανος Παντελής
Ταμίας: Ματθαίου Άντρη
Σύμβουλος: Παπαζαχαρίου Χρίστος

Ε1

Ε2

Ε3

Ε4



«Μόνος κυβέρνησα τη θλίψη μου
Μόνος αποίκησα τον εγκαταλειμμένο Μάιο …
Τάισα τα λουλούδια κίτρινο, βουκόλισα τους λόφους
Επυροβόλησα την ερημιά,  με κόκκινο!»
                                                    Οδυσσέας Ελύτης, «Το Άξιον Εστί, Άσμα Γ’ »

Η Γη αποτελεί σύμβολο της σταθερότητας, της αποφασιστικότητας αλλά και της μεθοδικότητας. 
Τροφός, μάνα, παράγει και αναπτύσσει υγιώς. Η Γη είναι απαλή, απλή, τίμια αλλά εξίσου 
απαιτητική, μεθοδική! Αντιπροσωπεύει το κίτρινο χρώμα καθώς και τα χρόνια της εφηβείας.

Σταθερότητα, Μεθοδικότητα, Εξέλιξη, Χρόνια της Εφηβείας!
Στο μέρος αυτό συμπεριλάβαμε όλα  εκείνα που αποδεικνύουν τον δυναμισμό, το δημιουργικό 
πνεύμα και τις φιλοδοξίες των μαθητών μας. Με αφοσίωση και ζήλο, οι μαθητές μας συμμετείχαν 
σε διαλέξεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις που οργάνωσε η Σχολή, με απώτερο στόχο την 
ενημέρωσή τους σε ποικίλα θέματα καθώς και την καθοδήγησή τους στη λήψη σοβαρών και 
καθοριστικών αποφάσεων τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Στο μέρος αυτό αποχαιρετάμε και τους τελειόφοιτους μαθητές μας της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι 
έχοντας ως οδοδείκτες τα πιο πάνω ξεκινούν το δικό τους προσωπικό ταξίδι ζωής! 

 γη
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε εποχές σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες, με χαρακτηριστικά 

όπως η οικονομική κρίση και η ανεργία, ο νέος να έχει αποκτήσει μέσω της εκπαίδευσής του 

ευρεία εικόνα και να έχει σχηματίσει τεκμηριωμένη άποψη για τις προκλήσεις που θα έχει να 

αντιμετωπίσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η Σχολή μας, με βασικό στόχο να θωρακίσει 

τους μαθητές της με τα εφόδια εκείνα που θα τους οδηγήσουν σε ορθές και κυρίως αποδοτικές 

επιλογές, εφαρμόζει με επιτυχία, από τη σχολική χρονιά 2015 – 16, τον θεσμό των Open Elec-

tives. Μέσω του θεσμού αυτού, η Σχολή δίνει το βήμα σε καταρτισμένους και προσοντούχους 

επαγγελματίες, με απώτερο στόχο οι μαθητές να αντλήσουν εκείνες τις πληροφορίες που θα 

αποτελέσουν τον άξονα για τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές.

Open Electives

Ο θεσμός των Open Electives εντάχθηκε στο Σχολείο 
μας από την περσινή χρονιά. Είναι ένας θεσμός ο 
οποίος χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικά 
προηγμένες χώρες και βασίζεται στην ανάγκη των 
μαθητών να έρθουν σε επαφή με επιστήμες, τέχνες, 
πολιτισμούς, επαγγέλματα, ιδέες και άλλες εκφάνσεις 
της ζωής, οι οποίες δεν προωθούνται μέσω του 
αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς 
μας να αξιοποιήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μαθητών μας, αλλά, κυρίως να προσφέρουμε τη 
δυνατότητα στους μαθητές μας να έρθουν σε επαφή 
με ολοένα και περισσότερους τομείς της σημερινής 
ζωής, εισαγάγαμε και εμείς τον θεσμό των Open 
Εlectives. Ως θεσμός πραγματοποιείται περίπου μία 
φορά τον μήνα και σε αυτόν είχαν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές γυμνασίου του 
Σχολείου μας. Ενδεικτικά, στο φετινό θεματολόγιο 
συμπεριλήφθηκαν θέματα όπως: η ενδοπροσωπική 
νοημοσύνη, η διαπροσωπική νοημοσύνη, 
ενημέρωση για διάφορα επαγγέλματα, διάλεξη 
για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ειδικά θέματα 
άθλησης και διατροφής, παρουσίαση καλλιτεχνών 
και συζήτηση για τη ζωή τους, ενημέρωση για 
προστασία από επικίνδυνες εξαρτησιογόνες 
ουσίες, μη διαδεδομένοι επιστημονικοί χώροι, 
χρωματοθεραπεία κ.ο.κ.

Ως θεσμός στοχεύει ακόμη στο να διευκολύνει τους 
μαθητές του Σχολείου μας στις επιλογές τους σε 
σχέση με τους κλάδους που θα ακολουθήσουν στο 
Λύκειο αλλά ακόμα και στις συγκεκριμένες επιλογές 
σπουδών που θα ακολουθήσουν. Αναμένεται ότι ως 
θεσμός θα συνεχίσει και στο μέλλον να εμπλουτίζεται 
και να ενισχύεται.

Δρ. Σωκράτης Κτίστης
Διευθυντής Προγράμματος Ανάπτυξης 
Νοημοσύνης



125

Για τη φετινή σχολική χρονιά 2016 – 17, διεξήχθηκαν οι πιο κάτω διαλέξεις από επαγγελματίες 

και ακαδημαϊκούς συνεργάτες της Σχολής μας: 

ΑΤΟΜΟ / ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑ

Πατήρ Νεκτάριος Η Αγάπη

Παναγιώτα Τζιενοβέζου
«Ιθάκη»

Προληπτικό Πρόγραμμα «Ταξίδι Ζωής», εγκεκριμένο από 
το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Δρ Ανδρέας Χρυσάνθου, Γυναικολόγος
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση για Εφήβους

Σύλβη Τριμικλινιώτου, Ψυχολόγος
Πρόγραμμα «Be Here», ΥΠΠ

Α) Σχέσεις
Β) Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
Γ) Ενδυνάμωση χαρακτήρα

Τάνια Μαθιά,
Action for Cyprus, Βeat Bullying

Βιωματικό Εργαστήριο για τον Σχολικό Εκφοβισμό

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους 
Κλάδους της Ιατρικής και Φαρμακευτικής

Μαρία Στυλιανού, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Διαπροσωπικές σχέσεις

Θεόδωρος Κυριακού, Θεολόγος Η αγάπη / Ήθος

Χάρης Αντωνίου, Ψυχολόγος 
Intercollege

Ενίσχυση αυτοεκτίμησης

Ονησίφορος Ιωάννου, Εκπαιδευτικός Τα Κυπριακά Τσιαττιστά

Φλώρα Γιωργαλλά, Διαιτολόγος / Διατροφολόγος Η σημασία της υγιεινής διατροφής στη ζωή μας

Πατήρ A. Βορκάς Ήθος

Έλενα Αβραάμ, Αθλητική Ψυχολόγος Αθλητική ψυχολογία

Μαρία Xρυσοστόμου Μουσικοθεραπεία

Γκουστάβο Μαντούκα, 
Hope for Children

Anti-bullying Campain

Θεόδωρος Παναγιώτου
Διευθυντής CIIM

Επαγγέλματα, οικονομικά, ναυτιλιακά, λογιστική

Αντώνης Γεωργίου, Ψυχολόγος 
University of Nicosia

Διαχείριση Άγχους

University of Nicosia Νομική Φυσιοθεραπεία

Σωκράτης Κτίστης
Συναισθηματική Νοημοσύνη

Πανίκος Πολυκάρπου, Πρωταθλητής Ράλλυ
F.A. Drivers Academy
Μιχάλης Μενοίκου
Frederick

Μηχανική – Μηχανολογία
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H σωστή επιλογή σπουδών 

Η σωστή επιλογή των σπουδών είναι εξαιρετικά 
μεγάλης σημασίας και αποτελεί κεντρικό θέμα για 
πολλούς γονείς και παιδιά, αφού σηματοδοτεί την 
εισαγωγή στην ενηλικίωση των παιδιών αλλά και  την 
υπόλοιπη πορεία τους στη ζωή. Για τον λόγο αυτό 
η σωστή επιλογή σπουδών απαιτεί πολλή σκέψη 
αλλά και την εκτίμηση διαφόρων παραγόντων και 
δεδομένων. Η επιλογή των σπουδών πρέπει να γίνεται 
με αυτογνωσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες 
και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και, φυσικά, ανάλογα 
με τις οικογενειακές, οικονομικές δυνατότητες των 
γονιών.

Ως άνθρωποι με την περίπλοκη φύση (και συνεπώς 
προσωπικότητα) που έχουμε, διαφέρουμε ως 
προς τα ενδιαφέροντα, ικανότητες και φιλοδοξίες 
μας. Έτσι, είναι αναγκαίος ο έγκαιρος και έγκυρος 
επαγγελματικός  προσανατολισμός, για να φτάσουμε 
στο «γνώθι σ’ αυτόν» και να μπορέσουν οι νέοι να 
«γίνουν αυτό που είναι και όχι αυτό που νομίζουν 
ότι είναι». Η αυτογνωσία δεν είναι χαρακτηριστικό 
που διδάσκεται, αλλά μια αρετή που μπορεί να 
ενθαρρυνθεί και από γονείς και από εκπαιδευτικούς 
συμβούλους και να βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Ο 
μελλοντικός φοιτητής πρέπει να προσπαθήσει να 
φανταστεί τον εαυτό του σε δέκα ή είκοσι χρόνια και 
να σκεφτεί πώς βλέπει τον εαυτό του. Κατόπιν, βάσει 
των φιλοδοξιών του, θα πρέπει να γίνει μια ρεαλιστική 
εξέταση, η οποία θα καταδείξει, αν η κατεύθυνση 
σπουδών του ενδιαφέροντός του, συνδέεται με 
τις ικανότητές του αλλά και τις προοπτικές που 
έχει η συγκεκριμένη σπουδή. Οι ικανότητες και η 
κινητοποίηση είναι σημαντικά κριτήρια για τη σωστή 
επιλογή σπουδής. Έτσι, είναι σημαντικό, να ξέρει ποιος 
είναι και τι μπορεί να κάνει. Η επίδοση στα μαθήματα 
δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που καθορίζει το 
μέλλον, πάντα υπάρχει χώρος για εξέλιξη, αφού οι 
επιδόσεις μπορεί να βελτιωθούν ριζικά όταν υπάρχει 
ισχυρή θέληση. 

Επιπρόσθετα, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας 
αποτελούν ακόμη ένα ισχυρό κριτήριο για τη σωστή 
επιλογή σπουδών. H πλειοψηφία των νέων σήμερα 
τείνει να επιλέγει τι θα σπουδάσει με βασικό κριτήριο 
την προοπτική της σπουδής τους. Παρ'όλα αυτά, 
δε θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο κριτήριο κατά τη 
μεγάλη αυτή απόφαση ζωής, αφού, αν ένα επάγγελμα 
δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα, τις προτιμήσεις και τις 
κλίσεις ενός νέου, δε θα πρέπει να επιλέγεται. Σε αυτό 

το σημείο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και 
η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Συχνά το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας, 
ή ακόμη η οικογενειακή επιχείρηση, αποτελούν 
ένα ισχυρό εμπόδιο για το επαγγελματικό μέλλον 
των νέων. Σίγουρα, στη σημερινή ανταγωνιστική 
αγορά εργασίας, όταν υπάρχει κάποια οικογενειακή 
επιχείρηση, θεωρείται πλεονέκτημα για κάποιον νέο. 
Συμβαίνει, και αρκετές φορές άθελα, οι γονείς να 
επιχειρούν να επιβάλουν στα παιδιά τους τις δικές τους 
επιθυμίες για αυτά. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί 
νέοι να πιέζονται υπέρμετρα για να σπουδάσουν μια 
από τις επιστήμες που θεωρούνται, ότι αποτελούν το 
εισιτήριο για κοινωνική και οικονομική άνοδο. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί, πως, πολύ συχνά, αυτού του 
τύπου η πίεση έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα 
από το επιδιωκόμενο, ενώ, πολλές φορές, οι γονείς 
παρόλο που  μπορεί να έχουν δίκιο όταν επιμένουν 
για την επιλογή μιας ορισμένης καριέρας για τα παιδιά 
τους, το δίκιο αυτό το χάνουν εξαιτίας του επίμονου 
τρόπου με τον οποίο θέλουν να το επιβάλουν. 
Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει 
να αναγνωριστεί είναι ο ρόλος των οικονομικών 
δυνατοτήτων που έχει η κάθε οικογένεια για τις 
σπουδές των παιδιών της. Έτσι, ο τόπος κάποιας 
Σχολής θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για 
υποψήφιους των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν 
μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Φυσικά, υπάρχουν 
και οι επιλογές υποτροφιών και κρατικών οικονομικών 
βοηθημάτων.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, ενθαρρύνονται και οι 
γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί (στις περιπτώσεις 
όπου εφαρμόζεται) να ενθαρρύνουν τα παιδιά να 
διερευνούν σκέψεις, ιδέες, καταστάσεις, και επιλογές. 
Οι συμβουλές των γονιών είναι εξαιρετικής σημασίας, 
αφού μπορούν να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες 
γραμμές, οι οποίες θα ωθούν τα παιδιά να 
εξερευνήσουν, νιώθοντας αίσθημα ασφάλειας και 
στήριξης, για να φτάσουν στη σωστή (για εκείνα) 
επιλογή σπουδής και επαγγέλματος. Ενθαρρύνουμε 
τη διαφορετικότητα και λειτουργούμε προς την 
ανάπτυξή της, πάντα με όπλο την αυτογνωσία, 
τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα οικογενειακά 
οικονομικά δεδομένα του κάθε μαθητή, αλλά και με 
ποιους τρόπους μπορεί να αξιοποιήσει διάφορους 
εκπαιδευτικούς πόρους.

Στήλη Συμβουλευτικής

Κρις Σωφρονίου
Διευθύνων Σύμβουλος

Global Educational Services
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• 12/9/16 Γνωριμία με μαθητές Α’ Γυμνασίου και 
συζήτηση για τον ρόλο του γραφείου ΣΕΑ.

• 12/9/16  Εξετάσεις IELTS και μάθημα Αγγλικών 
κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου – Λήψη απόφασης 
με Γ’ Λυκείου. 

• 16/9/16 Παρουσίαση της διαδικασίας των 
αιτήσεων UCAS στη Γ’ Λυκείου, έναρξη αιτήσεων 
σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Αποστολή των αιτήσεων στα τέλη Οκτωβρίου 
2016.

• 27/9/16 Ενημέρωση Β’ και Γ’ Λυκείου για 
εκπαιδευτική έκθεση πανεπιστημίων του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο ξενοδοχείο Hilton.  

• 29/9/17 Συνάντηση γνωριμίας με γονείς 
μαθητών Α’ Γυμνασίου.

• 30/9/17 Διανομή ερωτηματολογίων στη 
Γ’ Λυκείου για τις προτιμήσεις πτυχίων και 
πανεπιστημίων. 

• Συνεργασία με κέντρο Ιθάκη στο πλαίσιο των 
Εlectives – προληπτικό πρόγραμμα «Tαξίδι 
Zωής» – εγκεκριμένο από Αντιναρκωτικό 
Συμβούλιο Κύπρου (3 συναντήσεις με μαθητές 
Α’  γυμνασίου). 

• 13/10/16 Συνεργασία με συμβουλευτικό 
κέντρο στήριξης της οικογένειας – Σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση εφήβων - Ο Δρ. Ανδρέας 
Χρυσάνθου, γυναικολόγος στο Αρεταίειο 
Νοσοκομείο μίλησε σε μαθητές/τριες της Β’ 
Γυμνασίου.

• Συνεργασία με την ψυχολόγο, Σύλβη 
Τριμικλινιώτου, στο πλαίσιο του θεσμού 

των Εlectives – παρουσιάσεις και βιωματικά 
εργαστήρια σε μαθητές Γυμνασίου με θέμα τις 
σχέσεις, την ενδυνάμωση χαρακτήρα και τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

 

• 13/10/16 Παρουσίαση επαγγελμάτων ιατρικής 
και φαρμακευτικής από ακαδημαϊκούς του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στη Γ’ Γυμνασίου. 

Δράση Γραφείου ΣΕΑ 2016-2017

Κατά τη σχολική χρονιά 2016-17 το Γραφείο Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  της Σχολής μας, υπό την επίβλεψη 
της Συμβούλου της Σχολής κ. Κικής Μαυρομάτη, διεξήγαγε τις πιο 
κάτω δράσεις:



128

 • 17/10/16 Συνάντηση με μαθητές Β’ Λυκείου 
της ομάδας των υπηρεσιών και του Κλασικού. 
Συζήτηση για το μάθημα των Μαθηματικών 
Κοινού Κορμού ως μάθημα πρόσβασης στα 
πανεπιστήμια. 

• 18/10/16 Συνάντηση με Γ’ Γυμνασίου, 
παρουσίαση των ομάδων προσανατολισμού 
στο Λύκειο. 

• 21/10/16 Συνάντηση με Γ’ Γυμνασίου, μάθημα 
Επαγγελματικής Αγωγής.

• 26/10/16   Συμπλήρωση του τεστ  επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων «ΑΡΙΑΔΝΗ» από μαθητές/τριες 
της Γ’ Γυμνασίου. Η χορήγηση των τεστ έγινε 
από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

• 1/11/16 - 29/11/16 Ατομικές συναντήσεις με 
μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου για την επιλογή 
ομάδας προσανατολισμού στο Λύκειο. 

• 1/11/16 Ενημέρωση απόφοιτων μαθητών της 
Σχολής για Β’ κατανομή θέσεων Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

• 2/11/16 Διάλεξη από τη σύμβουλο Γεωργία 
Μαρτά της υπηρεσίας Study Abroad Educa-
tion Counsellors για τις σπουδές στην Ιταλία. Τη 
διάλεξη παρακολούθησαν γονείς και μαθητές 
του Λυκείου. 

• 3/11/16 Παρουσίαση στη Γ’ Γυμνασίου – 
μαθήματα κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου 
και Παγκύπριες εξετάσεις. 

• 8/11/16 Παρουσίαση Αντιναρκωτικού 
Συμβουλίου στους μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου 
για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και το αλκοόλ. 

 • 8/11/16 Βιωματικό εργαστήρι από την 
εκπαιδευτική ψυχολόγο Μαρία Στυλιανού 
σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου με θέμα τις 
διαπροσωπικές σχέσεις στο πλαίσιο των 
Εlectives. Επίσης, βιωματικό εργαστήρι στους 
μαθητές του Αθλητικού Τμήματος της Α’ 
Γυμνασίου από  τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο 
Χάρη Αντωνίου με θέμα την ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης. 

• 16/11/16 Συμμετοχή στο σεμινάριο Γαλάζια 
Σταδιοδρομία.  

• 22/11/16 Πρόγραμμα Υποδοχής Μαθητών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου -  Οι μαθητές της Α’ 
Λυκείου πήραν πληροφορίες για προγράμματα 
σπουδών, προοπτικές εργοδότησης και 
επαγγελματικά δικαιώματα (ανάλογα με την 
ομάδα προσανατολισμού τους).

- Πειραματική διάταξη με ευφυή συστήματα 
– Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών.

- Λογιστική και Χρηματοοικονομικά.

- Ιστορία – Αρχαιολογία – Πώς γίνονται οι 
ανασκαφές.

- Γνωρίζω τη Χημεία.

- Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση- 
Ξενάγηση στο Αθλητικό Κέντρο και τις Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις.
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• 23/11/16 Ενημέρωση μαθητών Α’ Λυκείου για 
μαθήματα κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου.

• 25/11/16-28/11/16 Παρουσιάσεις στην 
Α’ Λυκείου για την επιλογή μαθημάτων 
κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου. 

• 1/12/16-22/12/16 Ατομικές συναντήσεις με 
μαθητές Α’ Λυκείου για επιλογή μαθημάτων 
κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου. 

• 07/12/16 Συνάντηση με μαθητές/τριες Γ’ 
Λυκείου και αποφοίτους για τις αιτήσεις UCAS – 
εισδοχή σε Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου.

• 13/12/16 Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου – 
Δημοσίευση Έρευνας  ESPAD  - Ενημέρωση για 
τα Ιδιωτικά Σχολεία, συμμετοχή του Γραφείου 
ΣΕΑ.

• 14/12/16 Παρουσίαση στους γονείς των 
μαθητών της Γ’ Γυμνασίου για τις ομάδες 
προσανατολισμού στο Λύκειο και το σύστημα 
εισδοχής σε Πανεπιστήμια.

• 19/12/16 Παρουσίαση των επαγγελμάτων 
της Λογιστικής, Οικονομικών και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων σε μαθητές της Γ’ Γυμνασίου 
από τον Διευθυντή του CIIM Δρ. Θεόδωρο 
Παναγιώτου. 

 • 13/1/17 Ενημέρωση Ελλαδιτών μαθητών Γ’ 
Λυκείου για το σύστημα εισδοχής στα ΑΑΕΙ 
Ελλάδας.

• 17/1/17 Ενημέρωση μαθητών Γ’ Γυμνασίου 
για το μάθημα των Οικονομικών, Λογιστικής 
και Πολιτικής Οικονομίας στο Λύκειο - δόθηκε 
υλικό.

• 18/01/17 Παρουσίαση στους γονείς μαθητών 
Α’ Λυκείου για τις επιλογές μαθημάτων 
κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου ανάλογα με 
την ομάδα προσανατολισμού – πληροφορίες 
για εισδοχή στα πανεπιστήμια.

• 26/01/17 Συμμετοχή σε έρευνα του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Β’ Γυμνασίου και Β’ 
Λυκείου) σε σχέση με κοινωνικο-πολιτικά 
ζητήματα. 

• 27/01/17 Διανομή προγράμματος Παγκύπριων 
Εξετάσεων 2017 στη Γ’ Λυκείου. 

• 08/02/17 Electives - Βιωματικό εργαστήρι από 
τον ψυχολόγο Αντώνη Γεωργίου εκ μέρους 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στους μαθητές 
του Αθλητικού Τμήματος της Α’ Γυμνασίου 
για τη διαχείριση άγχους. Παρουσίαση του 
επαγγέλματος της Νομικής στη Γ’ Γυμνασίου 
από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 • 8/02/17 Διοργάνωση διάλεξης από τη Glob-
al Education Consultants – Ομιλητής Κρις 
Σωφρονίου σχετικά με τις σπουδές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (κριτήρια εισδοχής, κόστος, 
ευρωπαϊκό φοιτητικό δάνειο).

 

• 14/02/17 Ενημέρωση του Λυκείου για τη Διεθνή 
Εκπαιδευτική Έκθεση 2017. 

• 17/02/17 Γνωστοποίηση στη Γ’ Λυκείου για τον 
αριθμό θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές 2017.

• 1/02/17 - 22/02/17 Ατομικές συναντήσεις για 
τη συμπλήρωση μηχανογραφικών αιτήσεων για 
τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 – Διεκδίκηση 
θέσεων σε Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, ΑΞΙΚ, 
Στρατιωτικές Σχολές. Υποβολή των αιτήσεων 
στο ΥΠΠ 24/02/17. 

• 01/03/17 Διοργάνωση διάλεξης από διευθυντή 
CIIM Δρ. Θεόδωρο Παναγιώτου με θέμα 
«Εκπαίδευση και Επαγγελματική Αποκατάσταση 
των Νέων» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Γονέων.
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• 02/03/17 – 07/03/17 Ενημέρωση της Β’ 
Λυκείου για το πλαίσιο πρόσβασης σε κρατικά 
πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας για το 2018 
– Δικαίωμα διεκδίκησης Σχολών με βάση τα 
μαθήματα κατεύθυνσης.

• 07/03/17 Ενημέρωση μαθητών Α’ Λυκείου 
(Θετικών Επιστημών) και Β’ Λυκείου (μάθημα 
Πληροφορικής) για συμμετοχή στην Ημερίδα 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Χειραψία 
με την Τεχνολογία, Προοπτικές Καριέρας 
στις Τεχνολογίες, την Πληροφορική και 
Επικοινωνίες». 

• 08/03/17 - 09/03/17 Παρουσίαση των ομάδων 
προσανατολισμού στο Λύκειο, εξετάσεις GCE 
και κριτήρια εισδοχής σε Πανεπιστήμια σε 
γονείς μαθητών Α’ και Β’ Γυμνασίου. 

• 08/03/17 Παρουσίαση στην Α’ Λυκείου με θέμα 
«Σπουδές στο εξωτερικό – 20 ευρωπαϊκές 
χώρες, κριτήρια εισδοχής» από τον Σύμβουλο 

της εταιρείας Eurostudiescy κ. Γιώργο Καυκαλιά. 

 • 22/03/17 - 27/03/17 Ενημέρωση Α’ και Β’ Λυκείου 
για το Θερινό Σχολείο 2017 του Πανεπιστημίου 
Κύπρου – πρόγραμμα «Γίνε φοιτητής για μια 
βδομάδα». 

• 22/03/17 Παρουσίαση υποτροφιών ιδιωτικών 
πανεπιστημίων Κύπρου σε μαθητές της 
Γ’ Λυκείου. Διεκδίκηση υποτροφιών και 
ενημέρωση των Πανεπιστημίων στις 31/03/17.

• 28/03/17 Συμπλήρωση αιτήσεων για 
υποτροφίες ΠΑΣΠ για ποδοσφαιριστές της Γ’ 
Λυκείου.

• 28/03/17-05/04/17  Ύλη για εξετάσεις μετάταξης 
σε μαθητές Β’ Λυκείου.

• 30/3/17 Electives – διοργάνωση βιωματικού 
εργαστηρίου σε μαθητές/τριες της Β’ Γυμνασίου 
με θέμα «Επίλυση Συγκρούσεων» από τον 
εκπαιδευτικό ψυχολόγο Χάρη Αντωνίου.

 

• Παρουσίαση του κλάδου της Μηχανολογίας 
και των ειδικοτήτων της μηχανικής από τον Δρ. 
Μιχάλη Μενοίκου του Πανεπιστημίου Frederick 
στη Γ’ Γυμνασίου. 

 

• Παρουσίαση του επαγγέλματος της 
φυσικοθεραπείας στη Γ’ Γυμνασίου από 
τον φυσιοθεραπευτή Φράγκη Χαπέρη 
(φυσιοθεραπευτήριο ΑΣΠΙΔΑ).
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• 03/04/17 Επίσκεψη Α’ Λυκείου στο Πανεπιστήμιο 
UCLAN. Παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς για 
τα ακόλουθα επαγγέλματα: Ηλεκτρολογία, 
Μηχανολογία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Web 
Design and Development, Νομική, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Λογιστική, Μάρκετινγκ.  

 

• 04/04/17-05/04/17 Διήμερο εργασίας για Α’ 
Λυκείου.

• 04/04/17 Ολοκλήρωση αιτήσεων UCAS - 
Εισδοχή σε πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου 
για μαθητές/τριες Γ’ Λυκείου και απόφοιτους. 
Αποστολή τελικών επιλογών. 

• 05/04/17-06/04/17 Ενημέρωση μαθητών 
Γυμνασίου για τις εξετάσεις GCE Α’ Level. 

• 11/04/17 Έλεγχος μηχανογραφικών δελτίων Γ’ 
Λυκείου Παγκύπριες εξετάσεις 2017. 

• 24/04/17-27/04/17 Τελικές υπενθυμίσεις στη 
Γ’ Λυκείου για Παγκύπριες εξετάσεις 2017. 
Διανομή επιστολών με ατομικά στοιχεία και 
προσωπικό κωδικό. 

• 28/4/17 Συμμετοχή σε σεμινάριο για τις 
σπουδές στις ΗΠΑ – William Fulbright Centre.

• 4/5/17 Παρουσίαση στη Β’ Λυκείου για τις 
σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, κριτήρια 
εισδοχής, κόστος σπουδών και διαδικασία 
αιτήσεων UCAS.

• Μάιος – Ιούλιος 2017 Προετοιμασία αιτήσεων 
Γ’ Λυκείου για τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. 
Κατευθυντήριες γραμμές για τις εγγραφές στα 
Πανεπιστήμια της Κύπρου, τη β’ κατανομή 
θέσεων και εξασφάλιση υποτροφιών.
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Η δράση του Συνδέσμου Γονέων της Σχολής 

κατά το έτος 2016-17:

01 Δεκεμβρίου 2016 

Την Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 2016, διοργανώθη-
κε διάλεξη από τον Σύνδεσμο Γονέων στο αμ-
φιθέατρο της Σχολής, με ομιλητή τον κ. Κύπρο 
Φωτιάδη, με θέμα «Πρώτες Βοήθειες – Χρήση 
απινιδωτή».

Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης, ο Σύνδε-
σμος Γονέων παρέθεσε δεξίωση με Cheese and 
Wine.

16 Δεκεμβρίου 2016

Το βράδυ της Παρασκευής, 16 Δεκεμβρίου 2016, 
διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Γονέων Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Christmas 
music night @ Forum». Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης κληρώθηκαν πλούσια δώρα και τη δια-
σκέδαση των παρευρισκομένων, ανέλαβαν μου-
σικά συγκροτήματα μαθητών της Σχολής μας.

Ο Σύνδεσμος Γονέων

Ημέρα της Τσικνοπέμπτης

Για ακόμη μια χρονιά ο Σύνδεσμος Γονέων προ-
σέφερε στους τελειόφοιτους μαθητές τη δυνατό-
τητα του «ψήνω και τσιμπώ».

Οι  μαθητές της Γ΄ Λυκείου, υπό την εποπτεία και 
με τη βοήθεια των μελών του Συνδέσμου Γονέων 
τίμησαν δεόντως την Τσικνοπέμπτη, ψήνοντας οι 
ίδιοι τα κρεατικά και άλλα εδέσματα απολαμβά-
νοντας, ταυτόχρονα, το φαγητό τους στην αυλή 
της Σχολής. 

Την ίδια μέρα, ο Σύνδεσμος Γονέων προσέφερε 
σε όλους τους μαθητές της Σχολής τα καθιερω-
μένα «πουρέκκια».
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02 Μαρτίου 2017

Την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, διοργανώθηκε διά-
λεξη από τον Σύνδεσμο Γονέων στο αμφιθέατρο 
της Σχολής, με ομιλητή τον Δρ. Θεόδωρο Πανα-
γιώτου και με θέμα «Αποκατάσταση των Νέων 
μετά τις σπουδές».

Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης, ο Σύνδε-
σμος Γονέων παρέθεσε δεξίωση με Cheese and 
Wine.

Ημέρα της Τσικνοπέμπτης

Για ακόμη μια χρονιά ο Σύνδεσμος Γονέων προ-
σέφερε στους τελειόφοιτους μαθητές τη δυνατό-
τητα του «ψήνω και τσιμπώ».

Οι  μαθητές της Γ΄ Λυκείου, υπό την εποπτεία και 
με τη βοήθεια των μελών του Συνδέσμου Γονέων 
τίμησαν δεόντως την Τσικνοπέμπτη, ψήνοντας οι 
ίδιοι τα κρεατικά και άλλα εδέσματα απολαμβά-
νοντας, ταυτόχρονα, το φαγητό τους στην αυλή 
της Σχολής. 

Την ίδια μέρα, ο Σύνδεσμος Γονέων προσέφερε 
σε όλους τους μαθητές της Σχολής τα καθιερω-
μένα «πουρέκκια».
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Ακόμη δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πόσο γρήγορα πέρασαν αυτά 
τα έξι χρόνια. Τι να πρωτοθυμηθώ; Τις πρώτες φιλίες που απέκτησα; 

Το άγχος που ένιωθα για τους βαθμούς; Τις ωραίες μαθητικές στιγμές 
με τους συμμαθητές μου; Τα όνειρα που έκανα;  Περνούν όλα 

μπροστά μου σαν κινηματογραφική ταινία και ήδη αισθάνομαι μια 
νοσταλγία για τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου!

Κι άκουσε με συγκίνηση, αλλ’ όχι με των δειλών τα παρακάλια, 
ως τελευταία απόλαυση τις φιλίες, τις πλάκες πίσω από 
τα θρανία, την ξεγνοιασιά, τους εξαίσιους συμμαθητές  κι 
αποχαιρέτα τα μαθητικά τα χρόνια που χάνεις.

Οι σχολικές αναμνήσεις δύσκολα σβήνονται από τη μνήμη. Γιατί 
τις ζεις στην πιο όμορφη ηλικία. Τότε που το άγχος, οι βαθμοί, τα 
διαγωνίσματα κι όλα τα άλλα «ζόρια», δεν είναι ικανά να σβήσουν τη 
χαρά, την ανεμελιά και όλα όσα ζεις παράλληλα με τους φίλους και τους 
συμμαθητές σου. Αυτά, λοιπόν, κρατώ στη μνήμη και την καρδιά μου. Τα 
ωραία και τα μεγάλα!

Γρηγορίου Χαράλαμπος

Δουμανίδης Χρίστος

Γρούτα Κυριακή

Ευριπίδου Ιωάννα

«Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα» λέει ένα 
τραγούδι. Στα πρώτα  χρόνια  της σχολικής μου πορείας  αυτό θα 

έλεγα πως ήταν ένα ψέμα! Με το πέρασμα των χρόνων όμως αυτό 
αποδεικνύεται πέρα για πέρα αληθινό. Μέσα από τα μαθητικά 

χρόνια απέκτησα εμπειρίες που θα τις θυμάμαι για πάντα. 
Ονειρεύτηκα, αγχώθηκα, πολλές φορές απελπίστηκα αλλά μέσα 

από όλα αυτά απέκτησα την απαιτούμενη ωριμότητα για να γίνω 
καλύτερος άνθρωπος. Αν και το διάβασμα ήταν ατελείωτο και το 

άγχος για τους βαθμούς και τα διαγωνίσματα αρκετό, θα θυμάμαι 
πάντα με νοσταλγία τα μαθητικά μου χρόνια.
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Θεοδότου Ιωάννα

Κωνσταντίνου Βασιλεία

Ζορπάς Μιχάλης

Κυπριανού Ανδρέας

Λαζάρου Έλενα

Κάθε χωρισμός φέρνει και πόνο! Έτσι έχουν να λένε κι έτσι πίστευα κι εγώ 
μέχρι τώρα. Τη στιγμή αυτή όμως που πλησιάζει η ώρα του αποχωρισμού 
από φίλους, συμμαθητές, καθηγητές και γνώριμα μέρη αισθάνομαι μόνο 

ικανοποίηση για όσα ζήσαμε μαζί και τα οποία θα μου μείνουν αξέχαστα. Η 
νοσταλγία όλων αυτών θα με συντροφεύει στα επόμενα μου βήματα. Καλή 

συνέχεια σε όλους. Μακάρι όλα μας τα όνειρα να γίνονται πάντα αληθινά και 
η χαρά και η επιτυχία να μας συντροφεύουν πάντα.

Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Σίγουρα δε θα ξεχάσω το άγχος της τελευταίας 
χρονιάς, η οποία ήταν καθοριστική για το μέλλον μου και τους καθηγητές μου, οι οποίοι 

με τόσο ζήλο προσπαθούσαν να με βοηθήσουν να πετύχω τους στόχους μου. Ακόμα, 
αξέχαστες θα μου μείνουν οι ατέλειωτες ώρες των μαθημάτων, οι οποίες περνούσαν 

ευχάριστα χάρη στους συμμαθητές μου. Τα πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι οι φίλοι που 
απέκτησα αυτά τα έξι χρόνια, στους οποίους εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε ό, τι και να 

κάνουν στη ζωή τους και μακάρι κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανασυναντηθούμε για να 
αναπολήσουμε με νοσταλγία τα σχολικά μας χρόνια.

Αποχαιρετώ το σχολείο μου, τους συμμαθητές και τους καθηγητές μου με ένα 
αίσθημα ολοκλήρωσης! Σε αυτό το σχολείο, με αυτά τα πρόσωπα, μεγάλωσα, 
έμαθα κι ονειρεύτηκα. Ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο, ειρηνικό με 
ανθρώπους που θα θέτουν ως προτεραιότητα την ανθρωπιά και την αγάπη. 
Διδάχτηκα να ονειρεύομαι κάτι καλύτερο για μένα, κάτι ομορφότερο για 
τον συνάνθρωπό μου. Εύχομαι, μετά τα σχολικά μου χρόνια να συνεχίσω να 
ονειρεύομαι και να κάνω πράξη τα όνειρα αυτά.

Αναπολώντας το ταξίδι της σχολικής μου ζωής μπορώ να παρομοιάσω τον 
εαυτό μου με ένα ήρωα που πολεμούσε για τους βαθμούς στα διαγωνίσματα, 
με σπαθί την πέννα του. Γι’ αυτό τώρα αισθάνομαι υπερηφάνεια που 
κατάφερα να φτάσω στο τέλος αυτού του ταξιδιού, αλώβητος και έτοιμος για 
να υλοποιήσω τα όνειρά μου.

Κάπου εδώ κλείνει και αυτό το κεφάλαιο της ζωής μας. Αναμφίβολα, φοιτώντας 
σε αυτό το σχολείο, απέκτησα αρκετές γνώσεις, δημιούργησα καινούριες φιλίες 
και διαμόρφωσα τον χαρακτήρα μου. Επίσης, πήρα όλα τα απαραίτητα εφόδια για 
να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις της ζωής, χάρη στους καθηγητές μου, οι οποίοι 
βρίσκονταν συνεχώς στο πλευρό μου. Αν και χαίρομαι που επιτέλους δε θα υπάρχει 
το άγχος των διαγωνισμάτων και των εξετάσεων, όμως, στεναχωριέμαι που πλέον 
θα πρέπει να αποχωριστώ τους συμμαθητές μου. Εύχομαι, λοιπόν, σε όλους καλή 
σταδιοδρομία και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
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Έξι χρόνια συνεχούς εκπαίδευσης και ατέλειωτου άγχους έφτασαν στο 
τέλος τους και οφείλουμε όλοι να αισθανόμαστε υπερηφάνεια για τα όσα 
κατορθώσαμε και για τα εφόδια που αποκτήσαμε. Αναμφισβήτητα, αυτά 

τα εφόδια θα συμβάλουν στην πραγμάτωση των ονείρων μας. Επομένως, 
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μας, που επωμίστηκαν 

την ευθύνη για να μας τα εξασφαλίσουν. 

Και κάπου εδώ φτάνει το τέλος της σχολικής μας ζωής. Ποτέ δε φαντάστηκα πως θα 
κυλήσουν τόσο γρήγορα τα χρόνια. Μου φαίνεται σαν χθες η στιγμή που ήρθα για πρώτη 

φορά στη Σχολή ως ένα φοβισμένο, γεμάτο ανασφάλειες μικρό αγόρι. Τα συναισθήματα 
μου είναι ανάμεικτα. Από τη μια χαίρομαι που θα τελειώσει αυτό το κεφάλαιο και δε θα 

υπάρχει πλέον η αγωνία και το άγχος των μαθημάτων. Από την άλλη, όμως, λυπάμαι γιατί 
μέσα σε αυτή τη Σχολή μεγάλωσα, ωρίμασα και διαμόρφωσα την προσωπικότητά μου. 

Χιλιάδες στιγμές γέλιου, θυμού, ευτυχίας και αγωνίας πέρασα στο σχολείο με άτομα που 
αγαπώ, οι οποίες θα είναι για πάντα στην ψυχή και στο μυαλό μου. Ευχαριστώ τον κάθε 
καθηγητή ξεχωριστά γιατί ο καθένας τους μου προσέφερε και κάτι διαφορετικό, όμως, 

πάνω από όλα με προετοίμασαν για να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες που θα βρω μπροστά 
μου στη μετέπειτα ζωή. Εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές μου καλή επιτυχία σε ό, τι και 

να κάνουν, να κατακτήσουν τα όνειρα και τους στόχους που επιθυμούν γιατί το αξίζουν και 
τους ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές που μου έχουν χαρίσει. 

Το ταξίδι των μαθητικών μας χρόνων φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Έχουμε 
εφοδιαστεί με πολλές γνώσεις, με ποικίλες εμπειρίες και δεξιότητες για να 
ξεκινήσουμε ένα καινούριο ταξίδι. Είμαστε πια έτοιμοι να ατενίσουμε το δικό 
μας μέλλον. Να πάρουμε τη ζωή στα δικά μας χέρια. Ας ακολουθήσουμε όλοι 
τα όνειρά μας! Είναι οι οδοδείχτες στην πορεία της ζωής. Τις προσδοκίες μας! 
Θα μας οδηγήσουν στην αυτοεκπλήρωση και στην επιτυχία. Έχοντας πάντα 
δίπλα μας, το χέρι ενός φίλου, που νοιάζεται για το καλό και την ευτυχία 
μας. Και φυσικά τους γονείς, που είναι το μεγαλύτερο στήριγμα μας στη ζωή. 
Μια συνεχής αυτοθυσία, μια αφειδώλευτη προσφορά, μια τεράστια αγκαλιά 
πλημμυρισμένη από αγάπη!
Καλή συνέχεια στη ζωή σας με πίστη, σιγουριά και θετικότητα!
Κάθε όνειρό σας ευχή μου!

Άγχος: Δε θα ξεχάσω ποτέ το άγχος που ένιωσα όταν πρωτοήρθα στο 
σχολείο.

Βαθμοί: Πάντα προσπαθούσα να εξασφαλίζω καλούς βαθμούς στα 
διαγωνίσματα και στις εξετάσεις.

Συμμαθητές: Με τους συμμαθητές μου είχαμε την καλύτερη σχέση και 
περάσαμε αξέχαστες στιγμές.

 Μηλιδώνη Παναγιώτα

Παντελή Μάριος

Μωυσέως Ορέστης

Πετρούδης Δημήτρης



141

Τόγκας Γιώργος

Φωκά Δέσποινα

Και κάπου εδώ έρχεται το τέλος. Κάπου εδώ είναι η στιγμή που αποχαιρετάς 
τους συμμαθητές σου για να αρχίσεις ένα άλλο μεγάλο ταξίδι.  Σε αυτά τα 
χρόνια, περάσαμε όμορφες και άσχημες στιγμές. Αγχωθήκαμε, λυπηθήκαμε 
όμως πάνω απ’ όλα ωριμάσαμε. Κάναμε αμέτρητα όνειρα για το μέλλον, 
μετρώντας μια-μια  τις μέρες που απομένανε. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος  και 
σύντομα όλα αυτά θα είναι ακόμα μια ανάμνηση. Μια ανάμνηση που πάντα 
θα νοσταλγούμε.

Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι των μαθητικών μας χρόνων και ξεκινά ένα 
άλλο ταξίδι για την υλοποίηση των ονείρων μας. Αναμφίβολα, το άγχος των 

εξετάσεων, οι βαθμοί, τα διαγωνίσματα, οι φιλίες, οι μαθητικές στιγμές πίσω 
από τα θρανία είναι εμπειρίες που δε θα ξεχαστούν. Είμαστε πλέον έτοιμοι 

να αντικρίσουμε τη ζωή με υπερηφάνεια και αν πτωχική τη βρούμε, η Ιθάκη 
σίγουρα δε μας γέλασε.   

Μέσα σε αυτά τα έξι μαθητικά χρόνια απέκτησα αρκετές εμπειρίες, 
οι οποίες θα με συνοδεύουν στο νέο μου ξεκίνημα. Δημιούργησα 

καινούριες φιλίες, ένιωσα άγχος για τους βαθμούς και τις εξετάσεις, 
λυπήθηκα όταν απέτυχα στο πρώτο μου διαγώνισμα και ένιωσα 

υπερηφάνεια στις επιτυχίες μου. Πάνω απ’ όλα, όμως, μετά και από 
την εμπειρία της Γ΄ Λυκείου, απέκτησα την απαιτούμενη ωριμότητα 

ώστε να διαχειριστώ σωστά όλα όσα πρόκειται να έρθουν.

To   ταξίδι φτάνει στο τέλος του … Στο μέλλον, πολλές φορές, θα ανατρέξουμε 
με νοσταλγία στα σχολικά μας χρόνια,  για να ζωντανέψουμε μνήμες και στιγμές 
που ζήσαμε με τους συμμαθητές  και τους καθηγητές μας. Στην εξάχρονη  
διαδρομή μας, πλουτίσαμε τις γνώσεις μας, αποκτήσαμε εφόδια για το 
μέλλον, δημιουργήσαμε φιλίες και συναισθηματικούς δεσμούς, μοιραστήκαμε 
προβληματισμούς και όνειρα, ωριμάσαμε, θέσαμε στόχους, ανακαλύψαμε αρχές 
και ιδανικά. Ευχαριστούμε το σχολείο και τους καθηγητές που ήταν πάντα δίπλα 
μας. Nα είναι σίγουροι πως οι γνώσεις που μας μετέδωσαν, μας έχουν κάνει 
δυνατούς  και ικανούς για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση.

Πούννας Λοΐ ζος

Τσιηφτέ Χρυστάλλα
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Γεωργίου Αντρέας

Ζαχαρίου Μάριος

Ερωτοκρίτου Κυριακή

Ηλία Αθηνά

Είναι σίγουρο, ότι τα μαθητικά χρόνια θα τα νοσταλγήσουμε όλοι. Ο 
τελευταίος αυτός χρόνος, αν και ήταν γεμάτος άγχος και διαγωνίσματα, 

κατέληξε να είναι, με τη βοήθεια των καθηγητών μας, ένα ταξίδι μοναδικό. Η 
στήριξη που είχα από την οικογένειά μου, τους φίλους και τους συμμαθητές 

μου, θα μου μείνει αξέχαστη. Εύχομαι όλοι να κάνουμε τα όνειρά μας 
πραγματικότητα και να πραγματοποιήσουμε όλους μας τους στόχους.

Ακόμα ένας κύκλος της ζωής μας κλείνει. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω 
πόσο γρήγορα πέρασαν αυτά τα 6 χρόνια και η σχολική μας ζωή έχει φτάσει 

στο τέλος της. Έχουν μείνει, πλέον, μόνο οι αναμνήσεις, άλλες καλές και άλλες 
δυσάρεστες. Ωριμάσαμε με το πέρασμα των χρόνων, μάθαμε πολλά πράγματα 

για τη ζωή, τα οποία θα μας βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία μας. Αυτό που, 
αναμφίβολα, μένει είναι οι φιλίες που δημιουργήσαμε. Δε θα ξεχάσω ποτέ τις 

τρέλες που κάναμε και πάντοτε θα νοσταλγώ αυτά τα υπέροχα χρόνια.

Μετά από 6 χρόνια τέλειωσε κι αυτή η περιπέτεια. Ήταν τα σημαντικότερα 
χρόνια της ζωής μου, τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον μου. Με τη βοήθεια 
των καθηγητών μου, οι οποίοι με παρότρυναν να πιστεύω στις δυνάμεις 
μου, κατάφερα να πλησιάσω τα όνειρά μου. Έχτισα φιλίες, οι οποίες θα με 
συνοδεύουν για μια ζωή. Απέκτησα εμπειρίες και έμαθα πράγματα που θα 
μου μείνουν αξέχαστα. Τέλος, κουβαλώντας όλα τα εφόδια που απέκτησα 
στο σχολείο συνεχίζω την πορεία μου σε άλλα μονοπάτια και αποχαιρετώ τη 
σχολική μου ζωή.   

Ένα μαγικό ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας 
δημιούργησα φιλίες, οι οποίες θα κρατήσουν και θα αντέξουν στον χρόνο. 
Οι συμμαθητές μου, αλλά και οι καθηγητές μου, ήταν πάντα δίπλα μου και 
τους ευχαριστώ πολύ για την υπομονή τους. Κάτι που θα νοσταλγήσω είναι τα 
θρανία! Εκεί δημιούργησα τις πιο όμορφές μου αναμνήσεις. Δε θα νοσταλγήσω, 
φυσικά, καθόλου τα διαγωνίσματα, τους βαθμούς και το άγχος που τα συνόδευε.
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Το άγχος που είχαμε φέτος ήταν ατέλειωτο. Τα διαγωνίσματα δε 
σταματούσαν. Πάντοτε, όμως, προσπαθούσαμε για το καλύτερο. Πάντα με 

στόχο την προσωπική μας βελτίωση και πρόοδο.

Ένα ταξίδι 6 ολόκληρων χρόνων τελειώνει εδώ 
με ωραίες αναμνήσεις και πολλές τρέλες για 
να θυμόμαστε. Φίλοι μου, σας εύχομαι καλή 

σταδιοδρομία και προσωπική ευτυχία!

Πριν φύγεις από το σχολείο, σταμάτα και ρίξε γύρω σου μια τελευταία 
ματιά. Αυτό το σχολείο σε έχει δει στα χειρότερα και στα καλύτερά σου, 
παρακολούθησε φιλίες να δημιουργούνται και να διαλύονται, έχει δει την 
αγάπη να ανθίζει ανάμεσα σε δύο άτομα…έχει δει τις πιο ευτυχισμένες 
και μελαγχολικές σου μέρες, έχει δει το άτομο που ήσουν όταν 
πρωτοπερπάτησες σε αυτό και το άτομο που είσαι φεύγοντας. Κι όταν 
γυρίσεις πίσω και περπατήσεις σε αυτούς τους διαδρόμους για τελευταία 
φορά, να ξέρεις ότι αυτοί οι τοίχοι θα κλαίνε σιωπηλά. Το ίδιο κι εσύ, γιατί 
θα έχεις καταλάβει, ότι για να ταξιδέψεις στη ζωή, πρέπει, να φύγεις από 
το σπίτι…  

Το άγχος που με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή. Το σφίξιμο στο στομάχι 
πριν από τα διαγωνίσματα και το κυνήγι των βαθμών. Η σχολική μου ζωή 
τελειώνει και αυτό που θα με συντροφεύει σε όλη μου τη ζωή είναι οι 
αναμνήσεις με τους συμμαθητές μου. Σημασία, λοιπόν, είχε το ταξίδι!

Κυριάκου Αντρόνικος

Κυριάκου Θεοφάνης

Ιωάννου Λουΐ ζα

Κυριάκου Γρηγόρης
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Λεβέντη Μαρία

Παπαχρίστου Σωτήρης

Λιασή Ηλιάνα

Έξι χρόνια στο σχολείο πέρασαν πολύ γρήγορα! Φτάνουμε στα τελευταία 
διαγωνίσματα, στους τελευταίους βαθμούς της σχολικής μας ζωής και 
οι αναμνήσεις γεμίζουν το μυαλό μας. Θυμάμαι το άγχος στα πρώτα 
διαγωνίσματα της A’ γυμνασίου, το βλέμμα των καθηγητών μας, τους 
φίλους μας, τους εφηβικούς έρωτες, τα γέλια και τις πλάκες στα σχολικά 
θρανία. Είναι αλήθεια, ότι πολλές φορές όταν είχαμε διαγωνίσματα και 
πιεζόμασταν νιώθαμε ότι πηγαίναμε σε αγώνα, σε πόλεμο αλλά, κι αυτά 
ήταν μέρος του ταξιδιού και έπρεπε να τα ζήσουμε για να απολαύσουμε τη 
διαδρομή.  Ήταν τόσο όμορφες και γεμάτες αυτές οι στιγμές που τώρα που 
τελειώνουν και δε θα επιστρέψουμε τον Σεπτέμβριο σκέφτομαι πόσο πολύ 
θα μου λείψουν!

Ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού που οδηγεί στην "Ιθάκη" έφτασε 
στο τέλος του. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο όλο αυτό το ταξίδι αφού 
για έξι χρόνια, ζήσαμε στιγμές δυνατής συγκίνησης, άγχους αλλά, 

δημιουργήσαμε και φιλίες που θα τις έχουμε για πάντα στις καρδιές 
μας. Εύχομαι σε όλους να πραγματοποιήσετε τα όνειρα σας και να 

φτάσετε στον προορισμό σας νικητές.

Σιγά σιγά αρχίζουν να «πέφτουν» οι τίτλοι του τέλους και αυτής της χρονιάς. 
Πλησιάζει η στιγμή που θα αποχαιρετήσουμε τη σχολική μας ζωή κρατώντας 
τις καλύτερες μας αναμνήσεις ως όπλο και δύναμη για τις μετέπειτα δυσκολίες 
που μας περιμένουν. Στο σχολείο αυτό είδαμε τα όνειρα και τις επιθυμίες 
μας να μεγαλώνουν αλλά, παράλληλα, να αγγίζουν όλο και πιο πολύ την 
πραγματικότητα. Αυτό, αναμφίβολα, το οφείλουμε στους καθηγητές μας, οι 
οποίοι με πολλή υπομονή και αγάπη μας βοήθησαν με το άγχος και την απελπισία 
μας για τις εξετάσεις, να βρούμε δύναμη να παλέψουμε για αυτά δείχνοντάς 
μας με αγάπη, ότι όλα είναι εφικτά, αρκεί να διεκδικήσεις και να πιστέψεις στις 
δυνάμεις σου. Σ' αυτά τα έξι χρόνια κατορθώσαμε να χτίσουμε γερές φιλίες, οι 
οποίες θα μας συνοδεύουν μια ζωή. Ζήσαμε στιγμές καλές και κακές, στιγμές 
με πολλή τρέλα και γέλιο, στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Στο σχολείο 
αυτό, λοιπόν, βιώσαμε τα πιο καθοριστικά και όμορφα χρόνια της ζωής μας. 
Αν και ανυπομονούμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε μακριά 
είμαι σίγουρη πως όλοι ανεξαιρέτως θα νοσταλγήσουμε το κάθε μας  λεπτό 
που ζήσαμε εδώ. Τέλος, όπως είπε και ο George Eliot "Ποτέ δεν είναι αργά να 
γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είχες γίνει". Τώρα που τελειώνει και αυτό το 
ταξίδι, ας κρατήσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αντλήσαμε όλα αυτά τα 
χρόνια, κυνηγώντας με τόλμη τα όνειρά μας αψηφώντας κάθε δυσκολία, για να 
καταφέρουμε, να πραγματοποιήσουμε τους στόχους για τους οποίους κοπιάσαμε 
τόσο καιρό. 
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Αναντίλεκτα, η ζωή  ενός ανθρώπου  μοιάζει με βιβλίο. Στο δικό μου βιβλίο, 
λοιπόν, ένα τεράστιο κεφάλαιο, με τίτλο «Το σχολείο», φτάνει στο τέλος 

του. Οι αναμνήσεις από τις ατελείωτες ώρες στα θρανία, το άγχος πριν 
τα διαγωνίσματα αλλά και οι πλάκες με τους καθηγητές μας, που πάντα 

πίστευαν σε εμάς ακόμα και σε στιγμές που εμείς δεν το κάναμε, θα μείνουν 
χαραγμένες στην καρδιά μας. Πέρα από τις γνώσεις που έλαβα έμαθα να 

συνεργάζομαι, να σέβομαι και να προσφέρω. Ανεκτίμητης αξίας όμως, είναι 
οι φίλοι που απέκτησα, που μαζί γελάσαμε, κλάψαμε και "επιβιώσαμε" όλα 
αυτά  τα σχολικά χρόνια. Καλή τύχη φίλοι μου, και ονειρευτείτε…αλλιώς η 

ζωή μας δεν έχει νόημα!

Τα μαθητικά χρόνια είναι, για μένα, ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες και 
αναμνήσεις. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του ταξιδιού, τα συναισθήματα είναι 

ανάμεικτα. Σε αυτό το ταξίδι έμαθα τη φιλία και απέκτησα "αδέλφια" που 
μαζί τους έκανα όνειρα, που μαζί ωριμάσαμε, γελάσαμε και περάσαμε τις 

λύπες και το άγχος. Και σε όλο αυτό το ταξίδι, φυσικά, πάντα δίπλα μας ήταν 
οι καθηγητές, που άντεξαν την "πελλάρα" μας! Κλείνοντας, λοιπόν, αυτόν τον 
κύκλο κρατώ όλα τα όμορφα και συνεχίζω ευχόμενη τα καλύτερα για όλους! 

Reunion σε κάτι χρόνια κοπέλια!

Τα μαθητικά χρόνια ολοκληρώνονται και πραγματικά δεν ξέρω τι να 
πρωτοθυμηθώ από την πληθώρα των στιγμών και των εμπειριών που 
έζησα. Πάντα θα θυμάμαι τις ατέλειωτες ώρες που περάσαμε σε εκείνα τα 
θρανία, τους καθηγητές μας που ήταν δίπλα μας καταβάλλοντας μεγάλες 
προσπάθειες για να μας διδάξουν. Εκείνο, όμως, που θα μείνει πάντα 
ανεξίτηλο στη μνήμη μου  είναι οι πραγματικές φιλίες που δημιούργησα. 
Εύχομαι ολόψυχα, λοιπόν, στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές μου, να 
πραγματοποιήσουν κάθε μικρό και  μεγάλο τους στόχο.

Ποιος θα το πίστευε ε; Τελειόφοιτοι μαθητές του 2017, η γενιά του 1999! 
Μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μετά από 6 χρόνια, έφτασε η στιγμή να 
αποχαιρετήσουμε τα θρανία και τη σχολική ζωή. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, 
το άγχος, την αγωνία για τους βαθμούς, αυτά τα χρόνια ήταν τα καλύτερα! 
Δεθήκαμε περισσότερο με τους συμμαθητές μας, αλλά, και με τους καθηγητές 
μας. Όλα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για να πετύχουμε τους στόχους μας και να 
κτίσουμε το μέλλον μας. Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές μου να 
πραγματοποιήσουν, με επιτυχία, τους στόχους τους και τα όνειρά τους.  

Παρασκευά Kωνσταντίνα

Ττελιά Κωσταντία

Πολυκάρπου Δήμητρα

Φιλίππου Ειρήνη Χρυσοβαλάντη
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Πέρασαν κιόλας έξι χρόνια από την ημέρα που πρωτοήρθα σε αυτό το 
σχολείο, έξι χρόνια γεμάτα άγχος και εμπειρίες. Με τους συμμαθητές 

μου ανέπτυξα μια στενή φιλία και με κάποιους από αυτούς μοιράστηκα 
όνειρα και προσδοκίες. Φυσικά απ’ όλα αυτά δε θα μπορούσε να 

λείπει και ο έρωτας, γιατί ο άνθρωπος που δεν ερωτεύεται δεν μπορεί 
να απολαύσει τη ζωή του. Ακόμα,  θα ήταν παράλειψή μου να μην 

απευθυνθώ και στους καθηγητές μου, για να τους ευχαριστήσω που 
βρίσκονταν πάντα στο πλευρό μου. Επιπλέον, η ενεργός συμμετοχή 

μου σε διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Σχολής μας, 
ιδιαίτερα κατά τη φετινή χρονιά, μου προσέφεραν αρκετές εμπειρίες 

και με βοήθησαν να αποκτήσω την απαιτούμενη ωριμότητα, για να 
προχωρήσω στη ζωή μου. Αναμφίβολα, θα νοσταλγήσω τη ξεγνοιασιά 

και την ανεμελιά των μαθητικών μου χρόνων, τα οποία θα είναι για 
πάντα χαραγμένα στο μυαλό μου!

Κάπου εδώ τα μαθητικά χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου έχουν φτάσει 
στο τέλος τους. Έξι χρόνια σε αυτό το σχολείο γεμάτα με ποικίλες εμπειρίες. 
Αρκετές ήταν οι στιγμές άγχους και απελπισίας λόγω των διαγωνισμάτων 
και του όγκου της ύλης που καλούμασταν να αποστηθίσουμε. Δεν έλειπαν 
βέβαια η βοήθεια και η ενθάρρυνση των καθηγητών μας σε κάθε βήμα που 
αφορούσε την πρόοδό μας και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να φεύγουμε από 
το σχολείο πιο ώριμοι και εφοδιασμένοι με αμέτρητες γνώσεις και εμπειρίες. 
Αναμφίβολα, οι φιλίες που αποκτήσαμε, οι στιγμές με τους συμμαθητές μας, 
με τους οποίους περνούσαμε αμέτρητες ώρες στα θρανία και οι  εφήμεροι 
έρωτες που ζήσαμε, έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη! Αφήνουμε 
πλέον πίσω μας τη ξέγνοιαστη ζωή και ξεκινάμε μια καινούρια πορεία πιο 
απαιτητική αλλά με καινούρια όνειρα και στόχους που θέτουν πιο ψηλά τον 
πήχη! Καλή σταδιοδρομία, λοιπόν, σε όλους και κάθε επιτυχία στον καθένα 
ξεχωριστά!

Μέσα σ' αυτά τα φανταστικά 6 χρόνια, παρ' όλα τα προβλήματα 
και το άγχος για τα διαγωνίσματα, οι φιλίες που απέκτησα και 
οι συμμαθητές μου, με βοήθησαν να τα ξεπεράσω. Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ οφείλω στους γονείς μου, οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί 
σε κάθε μου βήμα. Αναμφίβολα, τα σχολικά χρόνια θα μου 
μείνουν  αξέχαστα! 

Αντούνας Καλλής

Αντωνίου Χρυστάλλα

Αντωνίου Λούης
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Ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μας κλείνει! Ένα υπέροχο και κουραστικό 
ταξίδι φτάνει μετά από τόσο καιρό στο τέλος του. Αναπολώντας τα σχολικά 

μου χρόνια, θα θυμάμαι τις δυνατές φιλίες που απέκτησα, τις αξέχαστες 
στιγμές με τους συμμαθητές μου καθώς και την πολύ καλή σχέση που είχα 

με τους καθηγητές μου. Αναμφίβολα, έχω βιώσει αξέχαστες στιγμές και 
εμπειρίες, όμως πλέον αυτά τα χρόνια θα αποτελούν μια γλυκιά ανάμνηση. 

Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους τους συμμαθητές μου καλή 
σταδιοδρομία και να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρά σας!

Έξι ολόκληρα χρόνια έχω διανύσει σε αυτό το σχολείο και μου φάνηκαν  σαν 
ένα ανοιγόκλειμα των ματιών μου. Σε αυτό, λοιπόν, το γεμάτο εμπειρίες ταξίδι 

με συνταξιδιώτες τους υπέροχους συμμαθητές μου και καπετάνιους τους 
λατρεμένους καθηγητές του σχολείου, μεγάλωσα, ωρίμασα, ερωτεύτηκα, 

απογοητεύτηκα, μα πάνω απ' όλα έχω πετύχει κάτι σπουδαίο, μία ξεχωριστή 
φιλία που έχει πραγματικά ριζώσει. Ωστόσο, έφτασε η στιγμή να ανοίξουμε τα 

φτερά μας, και να πετάξουμε για άλλα μέρη, είτε αυτά είναι οι σπουδές, ο στρατός 
ακόμη και η δουλειά. Για να μην τα πολυλογώ όμως, εύχομαι σε όλα  μου τα 

συμμαθητούδια να πετύχουν τους στόχους τους και να ζήσουν μια ενάρετη ζωή.

Αναπολώντας τα μαθητικά μου χρόνια, δε θα ξεχάσω ποτέ το άγχος που βίωνα 
για τις τελικές εξετάσεις, στο τέλος κάθε χρονιάς. Αυτό φυσικά ανήκει πλέον 
στο παρελθόν, αφού έχουμε φτάσει στο τέλος των μαθητικών μας χρόνων. Στο 
σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου για τη βοήθεια και 
τη στήριξη που μου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια. Αναμφίβολα, τα εφόδια που 
μου έδωσαν κατά τη φοίτησή μου στο σχολείο με βοήθησαν να αποκτήσω την 
ωριμότητα που απαιτείται και την ευκαιρία να κυνηγήσω τα όνειρά μου!

Φτάσαμε κιόλας στο τέλος ενός υπέροχου ταξιδιού που μας χάρισε πολλά. 
Έξι χρόνια γεμάτα άγχος, διαγωνίσματα και αμέτρητα όνειρα που είχαμε ως 
μαθητές. Είμαι σίγουρη ότι όσα ζήσαμε θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη 
μας, σαν ένα γλυκόπικρο όνειρο. Συμμαθητές μου, σας εύχομαι από τα μύχια 
της καρδιάς μου να υλοποιήσετε κάθε στόχο που θέσατε και να πετύχετε ως 
άνθρωποι.

Καθηγητές και συμμαθητές,
Εις το επανιδείν......

Έξι χρόνια ξεγνοιασιάς, με πολλές όμορφες στιγμές, έφτασαν στο τέλος τους. Παρά 
το άγχος του διαβάσματος για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις κατάφερα να 
αποκτήσω πολλές γνώσεις, οι οποίες θα με βοηθήσουν στο μέλλον. Ακόμη, βίωσα 
πολλές εμπειρίες, οι οποίες με δίδαξαν πώς να αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις 
που θα συναντήσω στον δρόμο μου. Τέλος, όλα αυτά τα χρόνια κατάφερα να 
δημιουργήσω δυνατές φιλίες με τους συμμαθητές μου, οι οποίες ελπίζω να 
κρατήσουν και όταν θα χωρίσουν οι δρόμοι μας.   

Βαττής Μάρκος

Ιωσήφ Ευγενία

Κωνσταντινίδου Ελένη

Ιεροδιακόνου Μαρία

Κυριάκου Κωνσταντίνα
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Ακόμα ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της μαθητικής μας ζωής τελειώνει. Μυριάδες 
αναμνήσεις ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες έχουν χαραχτεί για πάντα στη μνήμη 
μου, όπως το ταξίδι στην Αθήνα αλλά και διάφορες στιγμές στα μαθητικά θρανία. 
Έχουν περάσει έξι ολόκληρα χρόνια, όμως καμιά χρονιά δε συγκρίνεται με τη φετινή, 
διότι ήταν μια χρονιά γεμάτη ανάμεικτα συναισθήματα όπως άγχος, απογοήτευση, 
χαρά, ενθουσιασμός κτλ. Παρ΄όλα αυτά θα θυμάμαι πάντα αυτήν τη χρονιά με 
νοσταλγία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου για τη βοήθεια 
που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια και να ευχηθώ από καρδιάς σε όλους τους 
συμμαθητές μου, να πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους.

Φιλία: Η φιλία είναι μια λέξη ιερή. Έξι χρόνια τώρα στο σχολείο, έχω γνωρίσει δύο άτομα, τα 
οποία είναι δίπλα μου από τότε που ξεκινήσαμε το σχολείο. Αυτά τα έξι ολόκληρα χρόνια μαζί 

τους ήταν υπέροχα και πάντοτε θα τα θυμάμαι, αφού δεθήκαμε σαν αδέρφια. 

Ταξίδι: Σε ένα ταξίδι δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά τα συναισθήματα που 
δημιουργούνται. Αξέχαστο θα μείνει το ταξίδι μας στην Αθήνα καθώς περάσαμε 

υπέροχα και δεθήκαμε ακόμα περισσότερο με τους συμμαθητές μου. 

Όνειρα: Όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Γι' αυτό τώρα που είμαστε στην τελική 
ευθεία, ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Εύχομαι, λοιπόν, σε όλους τους 

συμμαθητές μου να υλοποιήσουν κάποια στιγμή όλα τα όνειρά τους.   

Αναμφίβολα, οι γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησα κατά τη διάρκεια των 
μαθητικών μου χρόνων, μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να κάνω πολλά 

όνειρα και να αγωνίζομαι καθημερινά για την υλοποίησή τους. Το σχολείο 
με βοήθησε να έρθω αντιμέτωπη με την πραγματικότητα και γι΄αυτό 

αισθάνομαι υπερηφάνεια που έφτασα στο τέλος, έτοιμη για μια νέα αρχή στο 
καινούριο ταξίδι που ξεκινά στη ζωή μου.

Το ταξίδι των μαθητικών μου χρόνων θα το χαρακτήριζα ως μια εμπειρία που 
με βοήθησε να ξεπεράσω το άγχος μου, να κάνω όνειρα για τη μελλοντική 
μου σταδιοδρομία, αλλά και να αποκτήσω την απαιτούμενη ωριμότητα. 
Επίσης, δε θα μπορούσα να παραλείψω τις δυνατές φιλίες που ανέπτυξα με 
τους συμμαθητές μου.

Άγχος: το συναίσθημα που βιώναμε καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ωριμότητα: την αποκτήσαμε μέσα από τις σχολικές μας εμπειρίες.
Συμμαθητές: θα παραμείνουν αξέχαστοι σε όλη μας τη ζωή.
Μέσα σε αυτές τις τρεις λέξεις αποτυπώνεται η σχολική μου εμπειρία!

Λαζάρου Μάριος

Μιντζίδη Άννα

Ξυνιστέρης Αγάπιος

Μαντορίνη Άντρια

Νικολαΐδου Ελπίδα
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Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι η σχολική μου ζωή έφτασε στο 
τέλος της. Θυμάμαι σαν να ήταν χθες τη μέρα που πήγα στο Δημοτικό και το 

Λύκειο μου φαινόταν σαν ένα άπιαστο όνειρο. Όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς 
πέρασαν γρήγορα, όμως, θα παραμείνουν αξέχαστα. Αισθάνομαι λύπη και 

στεναχώρια, όταν συνειδητοποιώ, ότι φεύγω από το σχολείο. Θα ήθελα, λοιπόν, 
να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου που με στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια και 

να ευχηθώ στον κάθε συμμαθητή μου ξεχωριστά κάθε επιτυχία στη ζωή του.   

Σε αυτά τα έξι χρόνια της εφηβικής και σχολικής μας ζωής, έχουμε αναπτύξει 
ποικίλες σχέσεις με τους συμμαθητές  μας. Η φιλία μας πολλές φορές ήταν 

η λύση στη μοναξιά μας. Αναμφίβολα, θα νοσταλγήσουμε τα μαθητικά 
μας χρόνια, αλλά, και τους καθηγητές μας, οι οποίοι ήταν σύμβουλοι και 

καθοδηγητές στο ταξίδι προς την ωριμότητά μας. 

Θρανία: Ο τέλειος καμβάς για σχέδια και καταγραφή συνθημάτων.
Καθηγητές: Καθημερινές συζητήσεις για κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

Φιλία: Στο σχολείο απέκτησα γνήσιους φίλους, που βρίσκονταν πάντα δίπλα μου.

Συμμαθητές: Περάσαμε αξέχαστες στιγμές με τους συμμαθητές μου.

Μέσα σ' αυτά τα έξι χρόνια, όλοι ανεξαιρέτως, ζήσαμε πολλές μοναδικές 
στιγμές! Παρά το άγχος των μαθημάτων ζήσαμε στιγμές ξεγνοιασιάς 
με τους φίλους και συμμαθητές μας. Δημιουργήσαμε φιλίες, χάσαμε 
φιλίες, μα το πιο σημαντικό είναι, πως αποκτήσαμε την ωριμότητα 
που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε όσα πρόκειται να έλθουν! Ήδη 
αισθάνομαι νοσταλγία για τα μαθητικά μου χρόνια.

Έξι χρόνια, δεκάδες βαθμοί. 
Άγχος, ζήλια, λύπη, χαρά, αγάπη, ενθουσιασμός. 

Έξι χρόνια, εκατοντάδες μέρες, 
γεμάτες φιλίες, χωρισμούς, αισθήματα ... και διαγωνίσματα... 

Έξι χρόνια, χιλιάδες όνειρα. 
Χιλιάδες παιδιά, καθηγητές, γονείς, ζωές. 
Χιλιάδες νεύρα σπασμένα!

Έξι χρόνια επιτέλους τελείωσαν! 

Παπαλοΐ ζου Παναγιώτα

Σωτηρίου Σωτήρης

Χρυσάνθου Μάριος Παναγιώτης

Πέτσας Ιωάννης

Χατζηπροκόπη Προκόπης
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Αξέχαστες θα είναι οι αναμνήσεις μου από το σχολείο! Οι φιλίες που 
δημιούργησα με τους συμμαθητές μου, το άγχος των διαγωνισμάτων, η 
στεναχώρια της αποτυχίας και ο ενθουσιασμός της επιτυχίας! Αυτά και 

πολλά άλλα θα νοσταλγώ στο μέλλον.  

Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής μου ζωής με κατακλύζουν αισθήματα 
νοσταλγίας και λύπης, παρόλο που ονειρευόμουν αυτήν τη στιγμή. Με 
ωριμότητα, γεμάτος εφόδια και θετικά συναισθήματα φεύγω από το σχολείο, που 
μου χάρισε τα πιο ξέγνοιαστα χρόνια της ζωής μου. Θα μου μείνουν αξέχαστα 
τα διαγωνίσματα, το άγχος για τους βαθμούς, οι καθηγητές μου, που βρίσκονταν 
διαρκώς στο πλευρό μου και μου μετέδιδαν τις γνώσεις τους, μα πάνω απ’ όλα δε 
θα ξεχάσω τους φίλους που απέκτησα. Να περνάτε πάντα καλά!

Περάσαμε τόσα χρόνια πίσω από τα θρανία 
και τώρα νιώθουμε μεγάλη νοσταλγία.
Οι βαθμοί πλέον δε θα έχουν σημασία,
το πιο σημαντικό απ’ όλα θα είναι πάντα η φιλία.

Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους καθηγητές μου για τις γνώσεις και τα εφόδια που μου έδωσαν για να 

προχωρήσω στη ζωή μου και να υλοποιήσω τα όνειρά μου. Ακόμη, θα μου 
λείψουν οι φιλίες που απέκτησα όλο αυτό το διάστημα που είμαι στο σχολείο.

Αμερικάνος Πέτρος

Αργυρού Σάββας

Ανδρέου Πολύκαρπος

Ιωάννου Στέλιος
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Η φετινή σχολική χρονιά ήταν μια αξέχαστη χρονιά, με πολλές 
όμορφες αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες στο πέρασμα των 

χρόνων. Δε θα ξεχάσω ποτέ τους συμμαθητές μου, τους καθηγητές 
μου αλλά και το άγχος των εξετάσεων. Σαν χτες ξεκινούσα το σχολείο 

και τώρα, χωρίς να το καταλάβω, ξεκινά για μένα μια καινούρια 
ζωή, μακριά από τα σχολικά θρανία και με καινούρια όνειρα και 

προσδοκίες.

Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς ένιωσα έντονα το άγχος των 
εξετάσεων. Παρ' όλα αυτά οι εμπειρίες που βίωσα με τους 
συμμαθητές μου θα παραμείνουν αξέχαστες. Εύχομαι, λοιπόν, 
κάθε επιτυχία σε όλους τους συμμαθητές μου. 

Η αξιοζήλευτη σχολική πορεία είναι δημιούργημα του πνεύματος. 
Πίσω από κάθε μαθητή, πίσω από οποιοδήποτε επίτευγμα, υπάρχει 
η διανοητική φαντασία και τα όνειρα που κάναμε ως μαθητές για 
το μέλλον.  Στην αλφαβήτα των μαθητικών μας χρόνων, λοιπόν, 
δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν η ξεγνοιασιά, οι συμμαθητές, 
οι καθηγητές και το άγχος για την κάλυψη της ύλης. Λυπάμαι, που 
μετά από έξι ολόκληρα χρόνια θα αφήσω πίσω μου όλα αυτά και θα 
αποτελούν πλέον μια γλυκιά ανάμνηση.   

Από το Α ως το Ω, από το άγχος μέχρι την ωριμότητα. Τέλειωσε και φέτος μία 
ακόμη σχολική χρονιά, γεμάτη εμπειρίες αλλά και όνειρα για το μέλλον μας. 
Το ταξίδι όμως δε σταματά εδώ. Αποκομίσαμε πολλά χάρη στους καθηγητές 

μας και γι’ αυτό τους οφείλουμε πολλά. Καιρός, λοιπόν, να προχωρήσουμε σε 
καινούριες περιπέτειες. Αναμφίβολα, αξέχαστα θα μείνουν τα διαλείμματα με 

τους συμμαθητές μου και οι πλάκες και τα αστεία που κάναμε στην τάξη. Φεύγω, 
αφήνοντας πίσω μου γλυκές αναμνήσεις, τις οποίες θα θυμάμαι με νοσταλγία.

Κυριάκου Μαρία

Λαζάρου Μάριος

Κυριακίδης Ανδρέας

Λάμπρου Μαρία
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Ένα μεγάλο ταξίδι, φτάνει τώρα στο τέλος του! Όνειρα που καλλιεργούνται από 
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έφτασε η ώρα να υλοποιηθούν. Μπορεί να έχω 
κουραστεί εδώ και καιρό από το πρωινό ξύπνημα, το άγχος, τα διαγωνίσματα 
και τους βαθμούς, όμως αυτά είναι τα μικρά και σημαντικά που θα μου λείψουν. 
Αυτή όμως η πορεία είχε καθοριστική σημασία στην ζωή μου! Μάθαμε να 
ζούμε σαν οικογένεια μαζί με τους συμμαθητές μου και να μοιραζόμαστε 
ανεξαιρέτως τα πάντα. Όλα αυτά τα χρόνια κατέθεσα σώμα και ψυχή για να 
έχω ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο! Μια μεγάλη πόρτα ανοίγει για 
εμάς και είμαστε πλέον ώριμοι να αντιμετωπίσουμε το αύριο! Για όσα ανέφερα 
δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους υπέροχους καθηγητές μου! Θα μου 
λείψουν τα πάντα! 

Πριν από τρία χρόνια ήρθα για πρώτη φορά σε αυτό το σχολείο. Προσαρμόστηκα 
αμέσως με τη βοήθεια των καθηγητών και των συμμαθητών μου. Επίσης, 
δημιούργησα δυνατές φιλίες και απέκτησα την απαιτούμενη ωριμότητα. 

Αναμφίβολα, θα θυμάμαι για πάντα τα σχολικά μου χρόνια.

Αναμφισβήτητα, τα έξι χρόνια που πέρασα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 
ήταν καθοριστικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Χρόνια μοναδικά 

κι αξέχαστα με απίστευτες εμπειρίες, μαζί με τους συμμαθητές και τους 
καθηγητές μου. Οι φιλίες, το άγχος, τα διαγωνίσματα, οι βαθμοί και όλα 

αυτά που βιώσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του μακρινού ταξιδιού, θα 
παραμείνουν άσβεστα στη μνήμη μας. 

Τα μαθητικά μου χρόνια, υπήρξαν ένα ταξίδι με πληθώρα γνώσεων και 
όμορφων στιγμών με τους συμμαθητές μου. Κάναμε όνειρα για το μέλλον, 
αγωνιούσαμε για τον βαθμό των διαγωνισμάτων. Πήγαμε ταξίδι στην Α΄ 
Λυκείου και περάσαμε υπέροχα, όμως, αισθανθήκαμε νοσταλγία την ώρα του 
γυρισμού. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι γεμάτο εμπειρίες και γνώσεις. Αυτά τα 
έξι χρόνια θα μείνουν πάντα χαραγμένα στο μυαλό μου και θα κατέχουν ένα 
ξεχωριστό μέρος στην καρδιά μου. Λένε ότι «το γοργόν και χάριν έχει», αλλά 
εγώ απαντώ ότι «όποιος βιάζεται, σκοντάφτει». Γι’ αυτό πρέπει όλοι να ζούμε 
έντονα κάθε στιγμή και να απολαμβάνουμε την ξεγνοιασιά για όσο διαρκεί.
  

Στην ψυχή μας μπήκε η φιλία.
Σ’ ένα ταξίδι μακρινό, απάνω στα θρανία.
Μας πιάνει τώρα νοσταλγία,
αφού πλέον ξεκινάμε μια νέα πορεία.

Λουκά Θέκλα

Μέσσιου Κωνσταντίνα

Παπασταύρου Γιώργος

Μαρκίδης Βασίλης

Παπανικολάου Αντρέας
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Φτάνοντας στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, αφήνω 
πίσω το άγχος, τη λύπη και τη μοναξιά. Τώρα που αποφοίτησα 
ξεκινώ ένα καινούριο ταξίδι, για να υλοποιήσω τα όνειρά μου, 

μακριά από τα σχολικά θρανία.

Το άγχος μου αυξάνεται,
τα διαγωνίσματα σκοτώνουν.

Ο έρωτας δε χάνεται,
οι μέρες μας τελειώνουν.

Τα όνειρα μας ατέλειωτα,
σαν ορμητικό ποτάμι!

Οι φίλοι μου τρελάθηκαν,
και πλέον ποιος τους πιάνει!

Αν και είμαι σε αυτό το σχολείο μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, εντούτοις 
φεύγω γεμάτη όμορφα συναισθήματα και αναμνήσεις. Με κατακλύζουν ήδη 
συναισθήματα λύπης και νοσταλγίας γιατί ένα από τα πιο σημαντικά ταξίδια 
της ζωής μου, έφτασε στο τέλος του. Χωρίς αμφιβολία θα μου λείψουν 
η ξεγνοιασιά των μαθητικών χρόνων και οι καθηγητές μου, οι οποίοι με 
βοήθησαν να ωριμάσω και με εξόπλισαν με τα απαραίτητα εφόδια για να 
κυνηγήσω τα όνειρά μου. Επίσης, ελπίζω οι δεσμοί φιλίας που δημιούργησα 
στο σχολείο να παραμείνουν ισχυροί και αναλλοίωτοι στο πέρασμα των 
χρόνων. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω στους συμμαθητές μου τα λόγια του  
Μahatma Gandhi «Be the change you wish to see in the world».

Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τ’ αλλάζω με τίποτα! Αναμφίβολα, οι 
εμπειρίες αλλά και οι γνώσεις που απέκτησα θα με συνοδεύουν για 
το υπόλοιπο της ζωής μου. Επίσης, δε θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές που 
πέρασα με τους συμμαθητές μου και τη συμπαράσταση από τους γονείς 
μου, ιδιαίτερα κατά τη φετινή χρονιά. Σίγουρα, τα χρόνια αυτά θα τα 
θυμάμαι με νοσταλγία γιατί ήταν υπέροχα.

Προκοπίου Γιώργος

Τσίγκη Νεφέλη

Σαφείρη Στέλιος

Χαραλάμπους Αντώνης
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«Άνοιξη! Ο ήλιος χρυσαφιού πλημμύρα. Μάγια, μύρα
παντού και σ’ αγαπώ, σε καρτερώ.
Βραδύνεις κ' υποψιάζομαι, ζηλεύω, δεν σου πήρα
όλης σου της ψυχής το θησαυρό.»
                                                 Μαρία Πολυδούρη, "Όλα θα σβήσουν"

Το Μέταλλο,  ως στοιχείο, συμβολίζει την κορύφωση της ενέργειας, την εκπλήρωση, 
την πραγμάτωση, όπου η δράση και η προσπάθεια έχει μετασχηματιστεί σε καθαρό 
έργο απόδοσης καρπών.

Συγκομιδή, Επιτυχία, Εκπλήρωση, Διάκριση!
Στο μέρος αυτό το Παρελθόν συναντά το Παρόν! Μια συνάντηση μοιραία, 
αναπόφευκτα συμπαντική. Οι πρώτοι μας απόφοιτοι, του 2007-08, ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμά μας και μας επέτρεψαν να «ρίξουμε» μια γρήγορη ματιά στο παρόν τους 
και στα όσα κατάφεραν στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την αποφοίτησή τους. 
Χρόνια όμορφα, παραγωγικά και κυρίως με όμορφες αναμνήσεις ξεδιπλώνονται στις 
επόμενες σελίδες…

μέταλλο
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μέταλλο
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Σχεδιαστής ξύλου και επίπλου/ Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Επαγγελματική Κατάσταση: Δουλεύω στην επιχείρηση του πατέρα μου, όπου φτιάχνουμε  
       εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα. 

Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Διαγνωστική Aκτινολογία/ Birmingham City University
Επαγγελματική Κατάσταση: Τεχνολόγος Ακτινολόγος στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο

Αγαπημένο μάθημα: Βιολογία
Αγαπημένος καθηγητής: Ανδρέας Τσούκνος
Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία: Το ταξίδι στην Ελλάδα με τους 
συμμαθητές μου ήταν μια από τις αξέχαστες σχολικές μου εμπειρίες.

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές:
Εύχομαι όλοι τους να είναι καλά και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μαζευόμασταν μια μέρα 
όλοι μαζί  για να θυμηθούμε τα παλιά.

Καουράνης Γιώργος

Αγαπημένο μάθημα: Όλα εκτός από τη Φυσική!
Αγαπημένος καθηγητής: Ελεονώρα Μεταξά, Μαριλένα Σάββα ... και πολλοί άλλοι! Βασικά όλοι 
ήταν πάρα πολύ καλοί και σωστοί στη δουλειά τους.
Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία: 
Μια μέρα είχαμε ρίξει αυγά πάνω στο σπιτάκι της γυμναστικής και αποβληθήκαμε και μια άλλη 
μέρα κόψαμε όλα τα ρόδια του γείτονα, τα οποία απολαύσαμε πίσω από το σπιτάκι της τέχνης, 
όπου περνούσαμε τις ώρες μας τα διαλείμματα!

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές:
Τους εύχομαι ό, τι καλύτερο στη ζωή τους και να είναι πάντα καλά!

Μάστρου Σοφοκλής
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Νομική, Middlesex University (London Campus)
Επαγγελματική Κατάσταση:  Διαχειριστής Εταιρειών στο Δικηγορικό M. ELIADES & PART-
NERS LLC

Θεοφάνους Έλλη 

Αγαπημένος καθηγητής: Πολλοί… ο καθένας είχε τον δικό του ρόλο και σημασία στη σχολική μας 
θητεία. Για παράδειγμα ο Ανδρέας Κρίγκος με έκανε να αγαπήσω τα Αρχαία και να αγαπήσω την 
ελληνική γλώσσα. Η Φρίντα Νανούση, η οποία πέραν του μαθήματος των Γαλλικών πάντα μας έδινε 
συμβουλές για διάφορα θέματα που μας απασχολούσαν. Ο κ. Μακρυγιώργης, ο τότε Διευθυντής 
της Σχολής, που κατά την άποψή μου ήταν ένας καθοδηγητής προς τους μαθητές του. Η Γλαύκη 
Χαραλάμπους, Μαριλένα Σάββα και η Δήμητρα Παρασκευά που χωρίς αυτές η Β’ και Γ’ Λυκείου 
θα ήταν πολύ πιο δύσκολες. Αλλά αν θα έπρεπε να επιλέξω μία μόνο καθηγήτρια, αυτή είναι η 
Αντιγόνη Τζιαπούρα, μια εκλεκτή καθηγήτρια, σύμβουλος, φίλη και σπουδαίος άνθρωπος. 

Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία: Θυμάμαι τότε την τελευταία μέρα 
του σχολείου που πήγαμε στο πάρκο για να παίξουμε νεροπόλεμο και να γιορτάσουμε το τέλος 
των σχολικών μας χρόνων. Ανυπομονούσαμε για τα χρόνια που θα έρχονταν, για την ενηλικίωση, 
τις σπουδές, νιώθαμε πως είχαμε όλα τα εφόδια για να ανέβουμε το επόμενο σκαλοπάτι. Ο 
καιρός πέρασε, κύλησε σαν ρυάκι και τώρα καλούμαστε να περιγράψουμε τις αναμνήσεις μας. 
Πολυαγαπημένο μου σχολείο, αγαπημένοι μου καθηγητές και συμμαθητές, η συγκίνηση μεγαλώνει 
και οι αναμνήσεις γίνονται πιο δυνατές. 

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές: Μακάρι όλοι να βρίσκονται 
εκεί όπου είχαν ευχηθεί πριν 10 χρόνια, τότε όταν αποφοιτούσαμε. Και αν δεν βρίσκονται, σύντομα 
να επιτύχουν τον στόχο τους και να θυμούνται τα λόγια του Κομφούκιου πως «δεν έχει σημασία το 
πόσο αργά πηγαίνεις σημασία έχει να μην σταματάς».

Σ χ ο λ ι κ έ ς  Α ν α μ ν ή σ ε ι ς   Τμήμα: Στ’1
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 
• Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας- Αρχαιολογία, Πανεπιστήμιο Κύπρου
• MA Rome and its Provinces, University of Southampton  
• Υποψήφια Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Χριστοφόρου Θέα 

Αγαπημένο μάθημα: Αρχαία 
Αγαπημένη καθηγήτρια: Δήμητρα Παρασκευά
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Μαθηματικά /Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Επαγγελματική Κατάσταση: Εκπαιδευτικός

Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Νοσηλευτική Λειτουργός / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) 
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 2 παιδιά 
Επαγγελματική Κατάσταση: Νοσηλεύτρια σε καρδιολογική κλινική

Αγαπημένο μάθημα: Θρησκευτικά
Αγαπημένος καθηγητής: Πάτερ Αντρέας Βορκάς
Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία: Οι ωραίες μικρές εκδρομές που 
μας έπαιρνε ο πάτερ Α. Βορκάς στην Παναγία την Τσαμπίκα, όπου ξεφεύγαμε λίγο από την 
πίεση των μαθημάτων.
Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές: Σας θυμάμαι με 
αγάπη, νιώθω ότι ήμασταν μια οικογένεια και κάθε φορά που βρισκόμαστε χαίρομαι πολύ 
που μαθαίνω τα νέα σας! 
Σας ευχαριστώ και πάλι από τα βάθη της καρδιάς μου!

Ρουβήμ Γιώργος

Αγαπημένο μάθημα: Μαθηματικά και Πληροφορική
Αγαπημένος καθηγητής: Δεν ήταν μόνο ένας

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές:
Πέρασα έξι καταπληκτικά χρόνια μαζί τους με αξέχαστες αναμνήσεις. «Τα μαθητικά τα 
χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα».

Σοφοκλέους Μαρία
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Νηπιαγωγός – Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας / 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Επαγγελματική Κατάσταση: Νηπιαγωγός

Αγαπημένο μάθημα: Αρχαία  - Ιστορία
Αγαπημένη καθηγήτρια: Δήμητρα Παρασκευά
Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία:
Μια αξέχαστη σχολική εμπειρία ήταν η πρώτη μέρα που πήγα στο Γυμνάσιο Φόρουμ, το 2007 που ήταν 
και η πρώτη  χρονιά που λειτούργησε το Γυμνάσιο. Τα  συναισθήματα  που ένιωσα  την πρώτη ημέρα 
στο σχολείο ήταν ποικίλα. Θυμάμαι το καλωσόρισμα  του Διευθυντή καθώς και τους καθηγητές  που μας 
έδειξαν αγάπη. Αισθάνθηκα  χαρά και ενθουσιασμό  για τη νέα σχολική χρονιά. Οι καθηγητές, από την 
πρώτη μέρα έδειξαν να είναι συνεργάσιμοι άλλα και πολύ κοντά στους 25 μαθητές  της Σχολής .

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές: Να είναι καλά στην προσωπική 
και επαγγελματική τους ζωή. Εύχομαι, όπως εγώ, έτσι και οι υπόλοιποι 24 συμμαθητές μου να πέτυχαν 
τους στόχους που έθεσαν. 

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα 
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών 
Μονάδων/ Α.Ξ.Ι.Κ
Επαγγελματική Κατάσταση:  Supervisor στο εστιατόριο ΑΚΑΚΙΚΟ

Αγαπημένο μάθημα: Μουσική
Αγαπημένος καθηγητής: Παύλος Παλαιχωρίτης 
Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία: Η 5ήμερη εκδρομή στην Ελλάδα 

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές:
Ελπίζω να τα πούμε σύντομα!

Γεωργίου Νικόλας 
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Νηπιαγωγός – Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας / 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Επαγγελματική Κατάσταση: Νηπιαγωγός
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Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 
• Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πτυχίο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
• BRUNEL UNIVERSITY OF LONDON - MA WAR AND CONFLICT IN THE MODERN WORLD
Επαγγελματική Κατάσταση: Υπουργείο Άμυνας, Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Τίτλος Σπουδών/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Προδημοτική Εκπαίδευση/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Επαγγελματική κατάσταση: Ιδιοκτήτρια καταστήματος
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 1 παιδί.

Αγαπημένο μάθημα: Αγγλικά
Αγαπημένη καθηγήτρια: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον! Όλοι έχουν μια ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά μου.
Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία:
Θα μου μείνει αξέχαστο το ταξίδι που πήγαμε στην Αθήνα. Περάσαμε πολύ ωραία και 
αναπολώ τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. 

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές:
Εύχομαι να είναι όλοι καλά και όλα τα όνειρά τους να πραγματοποιηθούν.

Χατζηπαντελής Μιχάλης

Αγαπημένο μάθημα:  Ιστορία
Περίγραψε με λίγα λόγια μια αξέχαστη σχολική εμπειρία: Το ταξίδι που κάναμε το 2005 
στην Ελλάδα καθηγητές και μαθητές ήταν ό,τι καλύτερο έχω να θυμάμαι από τις αμέτρητες 
όμορφες μας σχολικές στιγμές.

Γράψε κάτι που θα ήθελες να πεις στους παλιούς σου συμμαθητές: Όσα χρόνια κι αν 
περάσουν πάντοτε οι σχολικές αναμνήσεις θα μας συνοδεύουν γιατί στον καθένα μας 
ξεχωριστά αποτελούν ένα κεφάλαιο ξεχωριστό στη ζωή μας. Έτσι κι εγώ σε αυτό το κεφάλαιο 
έχω πολλά να θυμάμαι και πραγματικά δυσκολεύομαι να σκεφτώ στιγμές δύσκολες. Είναι 
κάποιες στιγμές που πραγματικά θέλω να γυρίζαμε σε εκείνα τα σχολικά μας χρόνια.

Κωνσταντίνου Χρυστάλλα
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νερό
«Μα, αν είναι να ταξιδεύω, άφησέ με να ταξιδεύω 
με μοναδικό χρώμα το μπλε της ουτοπίας
που ακουμπά στη χώρα των ματιών σου»

Το νερό είναι η πρωταρχική και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και συνεχούς κίνησης 
και ροής. Χαρακτηρίζεται από μια δυναμικότητα και μεταβλητότητα. Εξασφαλίζει 
μακροζωία, δύναμη, ενέργεια και καλή υγεία. Ταυτόχρονα, συμβολίζει την 
αναγέννηση, τη νέα αρχή και τη νέα ζωή.
 
Μετακινήσεις, Επικοινωνία, Μάθηση, Λογοτεχνία, Τέχνες!

Η γνώση έχει τη δύναμη να σπάει τα γεωγραφικά σύνορα και να διευρύνει τους 
ανθρώπινους ορίζοντες, δίνοντας τη δύναμη στον καθένα μας να εξελιχθεί και 
να γίνει κοινωνός καθετί καινούριου και πρωτόγνωρου! Οι μαθητές της Σχολής 
μας, λοιπόν, ταξίδεψαν, ενημερώθηκαν, συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά συνέδρια 
και ημερίδες, έγιναν «κοινωνοί» του ευρωπαϊκού ιδεώδους διευρύνοντας τους 
πνευματικούς τους ορίζοντες. 
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«Σχολείο – Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πο-
λιτών αποτελεί, αναντίλεκτα, θεμελιώδη λίθο 
για την καλώς νοούμενη κοινωνική και όχι μόνο 
πρόοδο, σε μία σύγχρονη και ποικιλοτρόπως τα-
λανιζόμενη εποχή.  Εσωτερικοί και εξωτερικοί πα-
ράγοντες συχνά προβληματίζουν όλους μας και 
δημιουργούν, όχι αδικαιολόγητα, ένα κλίμα αβε-
βαιότητας για το μέλλον. 

Ζώντας σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, 
η οποία αναζητά το εφαλτήριο της προόδου και 
της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίδα 
όλων μας είναι η, συχνά παρεξηγημένη, νεολαία, 
η οποία όχι μόνο συμμερίζεται τις ανησυχίες μας, 
αλλά είναι έτοιμη να δραστηριοποιηθεί, να γνω-
ρίσει, αλλά και να μας διδάξει την έννοια της συλ-
λογικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία ομάδα μαθητών της σχο-
λής μας έλαβε μέρος στο πρώτο πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για επτά δόκιμους 
πρεσβευτές, οι οποίοι αποτέλεσαν τον βασικό 
πυλώνα του προγράμματος αυτού, καθώς και για 
μια ομάδα πέραν των τριάντα ατόμων, οι οποίοι 
συνέβαλαν στην υλοποίηση των δράσεων. 

Το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο να βοηθήσει 
τους νέους όχι μόνο να γνωρίζουν τις αρχές, τους 
στόχους και τη λειτουργία της Ε.Ε. και, ιδιαίτε-
ρα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να 
τους δώσει και την ευκαιρία να μοιραστούν αυ-
τές τις πληροφορίες και να καταστήσουν όσους 
περισσότερους πολίτες μέτοχους της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής κοινωνίας. Για να πετύχει τον στόχο 
αυτό, η Σχολή μας έχει πραγματοποιήσει πολλές 
και ποικίλες δράσεις κατά τη διάρκεια της φετινής 
σχολικής χρονιάς. 

Αρχικά, δημιουργήθηκε στην είσοδο του σχολεί-
ου μας ένα σημείο πληροφόρησης για την Ευρω-
παϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
οποίο οι μαθητές μπορούσαν να βρουν έντυπο 
ενημερωτικό υλικό που αφορά στη δομή, τη λει-
τουργία, αλλά και τους στόχους της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ε.Κ. Είχαν, επίσης, τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν σύντομα ενημερωτικά βί-
ντεο που αφορούσαν στη δημιουργία και εξέλιξη 
της Ε.Ε. και του Ε.Κ. αλλά και να δοκιμάσουν τις 
γνώσεις τους σε ηλεκτρονικά παιχνίδια που δη-
μιουργήθηκαν από τους μαθητές μας, στα δύο 
tablet.   

Επίσης, οι μαθητές παρακολούθησαν ειδικά σχε-
διασμένα μαθήματα που αφορούσαν στη λει-
τουργία των θεσμών της Ε.Ε. και του Ε.Κ.

Ιδιαίτερο προβληματισμό για τους μαθητές – δό-
κιμους πρεσβευτές, αποτέλεσε η μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των διαφόρων δράσεων, 
και έτσι καταλήξαμε στο ότι ο καλύτερος τρό-
πος για να έχουμε μία ενδεικτική εικόνα ήταν η 
διεξαγωγή μίας μικρής έρευνας. Μέσα από την 
έρευνα, η οποία αφορούσε σε μαθητές της Β’ Λυ-
κείου, υπό μορφή σύντομων προσωπικών συνε-
ντεύξεων, η ομάδα μας είχε την ευκαιρία να εξα-
γάγει συμπεράσματα όσον αφορά στην πρόθεσή 
τους να προσέλθουν στις κάλπες στις επόμενες 
ευρωεκλογές. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας 
έρευνας, οι μαθητές μας ρώτησαν καθηγητές και 
μαθητές να εκφράσουν την άποψή τους για θέ-
ματα όπως ποια είναι για αυτούς η σημασία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια θεωρούν τα θετικά ση-
μεία και τις αδυναμίες της. Μετά το πέρας των συ-
νεντεύξεων οι μαθητές δημιούργησαν ένα βίντεο 
με αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις. Το video 
clip αυτό μπορείτε και εσείς να το δείτε από την 
επίσημη σελίδα του σχολείου μας.
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η συμμετοχή 
ομάδας μαθητών του προγράμματος στην εκπο-
μπή της ραδιοφωνικής παραγωγού κ. Μαριάννας 
Πούννα, στον ραδιοφωνικό σταθμό ZENITH, με 
σκοπό την ενημέρωση για το πρόγραμμα και τη 
δημιουργία ενημερωτικών ραδιοφωνικών spots 
για ευρωπαϊκά θέματα, τα οποία ακούγονταν 
καθημερινά και για δύο εβδομάδες, κατά τη δι-
άρκεια της εκπομπής της κ. Πούννα, δίνοντας 
την ευκαιρία στους ακροατές του ραδιοφωνικού 
σταθμού ZENITH να «μαζέψουν» όλες τις πληρο-
φορίες που ακούστηκαν για την Ευρώπη, και να 
κερδίσουν ένα tablet. 

Οι προσπάθειες της ομάδας της Σχολής μας δεν 
εξαντλήθηκαν σε αυτές μόνο τις δράσεις. Εν-
δεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε, επίσης, ότι 
πραγματοποιήθηκε και μία προσομοίωση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία οι μαθητές 
συζήτησαν θέματα που κυριαρχούν στην Ευρώ-
πη αυτήν τη στιγμή, και κατέθεσαν τις ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες απόψεις τους.  

Επίσης, οι μαθητές της Β’ Λυκείου έλαβαν μέρος 
στον Παγκύπριο διαγωνισμό συγγραφής δοκιμί-
ου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος προκη-
ρύχτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, 
όπου η μαθήτρια Στρατή Μυρσίνη, Ε4 διακρίθη-
κε με έπαινο και εξασφάλισε με αυτήν της τη διά-
κριση, μία θέση στο πρόγραμμα Euroscola και θα 
ταξιδέψει στο Στρασβούργο.  

Κομβικής σημμασίας ήταν η επίσκεψη 16 μαθη-
τών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρω-
ση από τους Ευρωβουλευτές. Η ομάδα της Σχο-
λής μας, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους 
Ευρωβουλευτές, θέματα που απασχολούν τους 
σύγχρονους νέους, ευρωπαίους πολίτες καθώς 
και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους.

Επιπλέον, όλοι οι μαθητές της Β’ Λυκείου  είχαν 
την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε βιωματικό  
εργαστήρι με θέμα τη μετανάστευση, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Σχολής μας 
από τον δημοσιογράφο και ειδικό σε ευρωπαϊκά 
θέματα κ. Κυριάκο Πιερίδη σε συνεργασία με τον 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό AWARE.

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με τη βοήθεια των εκ-
παιδευτικών, που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα 
αυτό, δημιούργησαν το δικό τους επιτραπέζιο 
παιχνίδι, "Ευρώπολη", το οποίο δίνει τη δυνατό-
τητα στους μαθητές, να δοκιμάσουν τις γνώσεις 
τους όσον αφορά στις χώρες της Ε.Ε., να επενδύ-
σουν σε εικονικές τοπικές επιχειρήσεις της κάθε 
χώρας και να κατακτήσουν την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση.
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Παράλληλα, με τη βοήθεια των καθηγητών εικα-
στικών της Σχολής, οι συμμετέχοντες μαθητές δη-
μιούργησαν μία μοναδική εικαστική δημιουργία 
με θέμα τη μετανάστευση. 

Οι δράσεις της ομάδας της Σχολής μας, κορυφώ-
θηκαν και ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 26 Απρι-
λίου με μια γιορτή γνώσεων, γεύσεων και μουσι-
κής από τις χώρες της Ε. Ε. Κατά τη διάρκεια και 
των τριών διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές της Σχο-
λής είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις 
τους στα ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια στα δύο 
tablets, να φωτογραφηθούν στο photo-frame της 
Ευρώπης, να παίξουν το παιχνίδι "Ευρώπολη", να 
ακούσουν τραγούδια από Ευρωπαϊκές χώρες και 
να δοκιμάσουν φαγητά με άρωμα ευρωπαϊκό. 

Τις ιδιαίτερες μου ευχαριστίες θα ήθελα να εκ-
φράσω από καρδιάς στους επτά δόκιμους πρε-
σβευτές, Κόμπου Γεωργία Ε2, Ρήγο Λάμπρο Ε2, 
Λεβέντη Λουκά Ε2, Ζαχαριάδη Ιωνά Ε2, Οικο-
νομίδη Μαρίνα Ε2, Βίδρα Νικόλαο Ε2 και Ιορ-
δάνους Κάλια Ε3, αλλά και όλους τους μαθητές 
που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, οι οποίοι κατά 
την εμπλοκή τους, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 
και κατέβαλαν  το μέγιστο των προσπαθειών και 
των δυνατοτήτων τους σε αυτό. 

Συνοδοιπόροι σε αυτήν  την προσπάθεια στάθη-
καν οι εκλεκτοί μας συνάδελφοι: Γεωργία Λάτσια, 
Μάριος Κατσουρός, Μαρία Αχιλλέως, Κωνστα-
ντίνος Χαραλάμπους, Άντια Μαυρομάτη και 
Θεόδουλος Βακανάς, οι οποίοι ακούραστα προ-
σέφεραν καθοδήγηση, χρόνο αλλά και την προ-
σωπική τους, ουσιαστική συμμετοχή και γι' αυτό 
τους  υπερευχαριστούμε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω 
στους καθηγητές του Φιλολογικού Τμήματος της 
Σχολής για την καθοδήγηση που προσέφεραν 
στη μαθήτριά μας Στρατή Μυρσίνη, Ε4 για τη 
συμμετοχή της στον Α΄ Παγκύπριο Διαγωνισμό 
Συγγραφής Ευρωπαϊκού Μαθητικού Δοκιμίου για 
τη Β΄ Λυκείου. (Τιμητικός Έπαινος
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Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να στείλω το εξής 
μήνυμα: η Ε.Ε. σίγουρα δεν έχει κατορθώσει 
ακόμη να μας πείσει ότι έχει προσφέρει και έχει 
ικανοποιήσει όλες τις προσδοκίες για τις οποίες 
δημιουργήθηκε. Αναντίλεκτα, όμως είναι ένας 
υπερεθνικός θεσμός για τον οποίο όλοι χρειάζε-
ται να ευαισθητοποιηθούμε και να αγωνιστούμε 
γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα μέλλον συ-
νεργασίας, ειρήνης και ανθρωπιάς.

Ελπίζω και άλλα σχολεία και μαθητές να ακολου-
θήσουν το παράδειγμα της Σχολής μας, γιατί σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπως είπε και ο 
Γιάννης Ρίτσος «η αρετή μας είναι η αμοιβαία μας 
χρησιμότητα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία και οι δράσεις 
της Σχολής μας, έχουν αξιολογηθεί με άριστα και 
έτσι εκτός από τον τίτλο του « Σχολείου – Πρε-
σβευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», μία ομά-
δα 12 μαθητών και μίας καθηγήτριας θα ταξιδέ-
ψει στο Στρασβούργο στις 17 Νοεμβρίου 2017 με 
σκοπό να επισκεφτεί το Ευρωκοινοβούλιο, όπου 
και θα λάβει μέρος σε επίσημη συνεδρία.  

Μαρία Δημητρίου

Καθηγήτρια Αγγλικών

Ανώτερη Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 2016-2017 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων

Καταιγισμός απόψεων και ιδεών. Νέοι μιλούν 
έντονα, διαφωνούν, σκέφτονται, προβληματίζο-
νται, ανησυχούν, αισιοδοξούν. Παράλληλα, χοροί, 
τραγούδια και παιχνίδια έρχονται να προστεθούν 
στο καθόλα όμορφο σκηνικό. Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο Νέων – European Youth Parliament 
(Ε.Κ.Ν. – E.Y.P.) είναι αυτό και πολλά άλλα συνάμα. 
Είναι χώρος αμαλγάματος απόψεων, ιδεών, προ-
τάσεων, συζήτησης. Γιατί οι νέοι, στους οποίους 
δίνεται αυτή η μοναδική εμπειρία να συμμετέ-
χουν σε αυτό, μπορούν να εκφράσουν ελεύθε-
ρα και εμπεριστατωμένα τις προσωπικές τους 
απόψεις, και να πάρουν θέση πάνω σε επίκαιρα 
θέματα μέσα σε ένα χώρο ώσμωσης ιδεών, ναι 
μεν πολιτικοποιημένο, σε καμία περίπτωση όμως 
κομματικοποιημένο.

Το «ταξίδι» μας ξεκίνησε πολύ νωρίς, προτού καν 
ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. Ήδη, από τον Αύ-
γουστο του 2016, η Σχολή μας, συμμετείχε, αφού 
πέρασε στην τελική φάση, στο Εθνικό Συνέδριο 
του Ε.Κ.Ν., με τους μαθητές, Βίδρα Νικόλα, Ε2, Οι-
κονομίδη Μαρίνα, Ε2, Πηλιά Κυριάκου Νάκη, Ε3, 
Νικολεττή Άντρια, Ε4, Κυριάκου Γρηγόρη, Στ2 και 
Χρυσάνθου Μάριο Παναγιώτη, Στ3. 

Μάλιστα, για την εξαιρετική του παρουσία στο 
Συνέδριο, ο μαθητής μας, Βίδρας Νικόλας επε-

λέγη να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Διεθνές 
Φόρουμ του Ε.Κ.Ν., που έγινε στην πόλη Σαράντα 
της Αλβανίας, από τις 24 Νοεμβρίου μέχρι την 1η 
Δεκεμβρίου 2016.

Στις 16 Νοεμβρίου 2016, όλοι οι μαθητές μας που 
λαμβάνουν μέρος στη δραστηριότητα Ε.Κ.Ν., 
συμμετείχαν στη Β’ Εθνική Σύνοδο Νέων, η οποία 
διοργανώνεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύ-
πρου και αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός που 
αφορά τη νεολαία στην Κύπρο. Η Σύνοδος, που 
έγινε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προ-
σήλκυσε πέραν των 500 μαθητών και φοιτητών 
και τους έδωσε την ευκαιρία να καταθέσουν «Ιδέ-
ες για μια καλύτερη  Κύπρο». Στη Σύνοδο συζητή-
θηκαν μέσα από τις διάφορες θεματικές ενότητες,  
θέματα όπως το κυπριακό πρόβλημα, η απάθεια 
και η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή 
της Κύπρου, ο φραγμός στην ανεργία των νέων, η 
καινοτομία,  η επιχειρηματική δραστηριοποίηση 
των νέων, αλλά και νέοι τρόποι για την αειφόρο 
ανάπτυξη στην Κύπρο.
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το πέρας των εργασιών της Γενικής Ολομέλειας, 
τους μαθητές μας υποδέχτηκαν στην αίθουσα 
της Γενικής Ολομέλειας κάποιοι εκ των βουλευ-
τών, με τους οποίους έγινε ανταλλαγή απόψεων 
και συζητήθηκαν θέματα όπως το κυπριακό πρό-
βλημα και ο εξορθολογισμός του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος.

Ημέρες Προεπιλογής E.K.N.

Η Σχολή μας έλαβε μέρος στην εκδήλωση με 
εκπροσώπους τους Ζαχαριάδη Ιωνά, Ε2, Οι-
κονομίδη Μαρίνα, Ε2, Νικολεττή Άντρια, Ε4, 
Ιωακείμ Μικαέλλα, Ε4, Μιντίκκη Αναστασία, 
Ε4 και Στρατή Μυρσίνη, Ε4, με θέμα: «Πώς θα 
πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι 
τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο των νόμιμων 
όσο και των παράνομων μεταναστών κατοχυρώ-
νονται και ότι παράλληλα ενθαρρύνεται η έντα-
ξή τους στην κοινωνία;» Την ομάδα συνόδευσε 
η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Άντια Μαυρομάτη. Η 
αποστολή μας πέρασε με επιτυχία στην τελική 
φάση και θα είναι ανάμεσα στα σχολεία που θα 
συμμετάσχουν στο 11ο Εθνικό Συνέδριο προσο-

Αμέσως μετά ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για 
την ενδοσχολική διαλογική συζήτηση που γίνε-
ται στα Αγγλικά. Φέτος, στους μαθητές δόθηκαν 
δύο θέματα, τα οποία έπρεπε να συζητήσουν 
και να οδηγηθούν σε λύσεις: “Ανεργία στους νέ-
ους” και “Eνεργός συμμετοχή στα κοινά”. Μέσα 
από την εκδήλωση αυτή, επιλέγηκαν οι μαθητές 
και μαθήτριες που θα μας εκπροσωπούσαν στις 
Ημέρες Προεπιλογής του Ε.Κ.Ν. Για πρώτη φορά 
φέτος, τους μαθητές μας βοήθησαν και καθοδή-
γησαν, ως προεδρεύοντες, μέλη της Παιδοβου-
λής αλλά και απόφοιτοι της Σχολής μας που είχαν 
την εμπειρία από τις συμμετοχές τους στο Ε.Κ.Ν. 
Κύπρου.

Την Παρασκευή, 3/3/2017, μαθητές της Σχολής 
μας, που εκπροσωπούν τη Σχολή στο Ε.Κ.Ν. Κύ-
πρου, αλλά και μαθητές μας της Γ’ Γυμνασίου επι-
σκέφθηκαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εί-
χαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εργασίες 
της Γενικής Ολομέλειας της Βουλής. Οι μαθητές 
μας ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βουλής και 
οι εκεί λειτουργοί τους έδωσαν πληροφορίες για 
την ιστορία της Βουλής, τη διαδικασία εκλογής 
βουλευτών στην Κύπρο, τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, τις επιτροπές της Βουλής κλπ. Μά-
λιστα, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Συλ-
λούρης, από το βήμα της Βουλής, καλωσόρισε 
τους μαθητές της Σχολής μας και τους ευχήθηκε 
να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα κοινά.  Με 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 
2016-2017, διεξαγόταν στη Σχολή η δραστη-
ριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων 
(Ε.Κ.Ν.) με τη συμμετοχή πέραν των 20 μαθη-
τών και μαθητριών. Στη δραστηριότητα αυτή, 
οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν θέματα που απασχολούσαν την επι-
καιρότητα, μέσα από μεθόδους μη τυπικής μά-
θησης. Η δραστηριότητα αυτή, λειτούργησε, επί 
της ουσίας, ως ένα φόρουμ έκφρασης και ανταλ-
λαγής απόψεων πάνω σε συγκεκριμένα ζητήμα-
τα, που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα 
λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τις 
23-26 Αυγούστου 2017.

Στις 15 Μαΐου 2017, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, προσκάλεσε τα ιδι-
ωτικά σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας σε συζή-
τηση μαζί του, υπό μορφή debate, στο πλαίσιο 
εκδήλωσης του μη κυβερνητικού οργανισμού 
Reaction Cyprus. Τη Σχολή μας εκπροσώπησε η 
μαθήτρια Οικονομίδη Μαρίνα, Ε2 και την εκδή-
λωση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
από κοντά οι μαθητές/τριες του τμήματος Γ3. 
Μάλιστα, για την εξαιρετική ερώτηση της μαθή-
τριάς μας, και τη συζήτηση που ακολούθησε με-
ταξύ του προέδρου και της ιδίας, έγινε εκτενής 
αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
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Ταξίδι Α' Λυκείου

Ξεφεύγοντας για λίγο από τις απαιτήσεις και την ένταση του καθημερινού σχολικού προγράμ-
ματος, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου ταξίδεψαν στην καρδιά της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα, 
στην πρωτεύουσα της μουσικής, τη μαγευτική Βιέννη. Το ταξίδι διήρκησε από τις 5 μέχρι τις 9 
Απριλίου 2017. 

Ταξίδι στη Βιέννη

Μεταξύ άλλων οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν: 

• τα επιβλητικά ανάκτορα του Σιο-
μπρούν, 

• τη Μαύρη Πλατεία,
• το Ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο,
• την Όπερα,
• τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφά-

νου,
• το ενυδρείο της πόλης, 
• το Μουσείο Τεχνολογίας, 
• το εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο της 

πόλης, 
• καθώς και την πρωτεύουσα της Σλο-

βακίας Μπρατισλάβα. 
• Πάρκα, εκκλησίες, γκαλερί, ανάκτορα 

και καφέ συνθέτουν την πλήρη εικό-
να της πόλης.

Αναμφισβήτητα, από το ταξίδι αυτό οι μαθητές μας 
αποκόμισαν μοναδικές εμπειρίες και έζησαν αξέχα-
στες στιγμές, τις οποίες θα αναπολούν με χαμόγελο 
και μια γλυκιά νοσταλγία.
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Λογοτεχνική Γωνιά

Η Τριλογία της Από-
κλισης - «Απόκλιση» 
(Βιβλίο 1)
της Veronica Roth

Ψυχογιός, 2011 

Στο δυστοπικό Σικάγο της Μπί-
ατρις Πράιορ, η κοινωνία είναι 
χωρισμένη σε πέντε φατρίες, κα-
θεμία από τις οποίες είναι αφο-
σιωμένη στην καλλιέργεια μιας 

συγκεκριμένης αρετής – της Ειλικρίνειας, της Αυταπάρνη-
σης, της Γενναιότητας, της Ομόνοιας και της Πολυμάθει-
ας. Μια καθορισμένη μέρα κάθε χρόνο, όλοι όσοι έχουν συ-
μπληρώσει τα δεκαέξι χρόνια τους πρέπει να επιλέξουν τη 
φατρία στην οποία θα αφιερώσουν την υπόλοιπη ζωή τους. 
Για την Μπίατρις το δίλημμα είναι αν θα παραμείνει με την 
οικογένειά της ή αν θα διαλέξει αυτό που είναι πραγματικά. 
Και παίρνει μια απόφαση που θα καταπλήξει τους πάντες, 
ακόμη και τον ίδιο της τον εαυτό. 

«Ο Χάρι Πότερ και η 
Φιλοσοφική Λίθος»  
του J.K. Rowling,

Ψυχογιός, 1998 

Ο Χάρι Πότερ δεν έχει ιδέα 
από μαγεία. Ζει με τους άθλιους 
Ντάρσλι και τον απαίσιο γιο τους, 
τον Ντάντλι. Το δωμάτιό του 
είναι μια μικρή αποθήκη κάτω 
από τη σκάλα, και δεν έχει κάνει 

ποτέ πάρτι για τα γενέθλιά του εδώ και έντεκα χρόνια. 
Μια μέρα, όμως, καταφτάνει ένα μυστηριώδες γράμμα με 
ταχυδρομική κουκουβάγια. Πρόκειται για μια πρόσκληση 
σ’ ένα απίστευτο μέρος με το όνομα Σχολή «Χόγκουαρτς» 
για Μαγείες και Ξόρκια. Εκεί θα κάνει πολύτιμους φίλους, 
θα συμμετάσχει σε αθλητικούς αγώνες με ιπτάμενα σκου-
πόξυλα, θα γνωρίσει παντού τη μαγεία, από τα μαθήματα 
μέχρι τα γεύματα, και θα έρθει αντιμέτωπος με το πεπρω-
μένο του… αν βέβαια καταφέρει να επιβιώσει.

«Το χρονικό της Νάρ-
νια: Ο ανεψιός του 
μάγου» 
του C.S. Lewis,

Κέδρος, 1982

Η Νάρνια…όπου τα ζώα έχουν 
ανθρώπινη φωνή…όπου καραδο-
κεί μία μάγισσα…όπου ένας νέος 
κόσμος πρόκειται να γεννηθεί. 
Στην τολμηρή τους προσπάθεια 
να σώσουν μια ζωή, δύο φίλοι 

βρίσκονται ξαφνικά σε έναν άλλο κόσμο, όπου μία κακιά 
μάγισσα προσπαθεί να τους κάνει σκλάβους της. Έπειτα 
όμως από το τραγούδι του λιονταριού Ασλάν υφαίνεται μια 
νέα χώρα, αυτή που θα γίνει γνωστή ως Νάρνια. Και στη 
Νάρνια όλα είναι δυνατά...

«Οι περιπέτειες 
του νεαρού Σέρλοκ 
Χολμς: Νέφος Θανά-
του» 
 του Andrew Lane

Μεταίχμιο, 2012

Όταν ο δεκατετράχρονος Σέρ-
λοκ Χολμς ανακαλύπτει ένα 
πτώμα καλυμμένο με διογκω-
μένες φλύκταινες, η ζωή του 

πρόκειται να αλλάξει για πάντα. Το ατρόμητο πνεύμα του 
Σέρλοκ και η δίψα του για περιπέτεια τον οδηγούν σε ένα 
ταξίδι γεμάτο αγωνία – από την ήσυχη εξοχή στον υπόκο-
σμο των λονδρέζικων λιμανιών. Μέσα από τη φωτιά, την 
απαγωγή και τα κυκλώματα κατασκοπείας θα βρεθεί στην 
καρδιά μιας φρικτής πλεκτάνης που θέτει σε κίνδυνο το 
μέλλον ολόκληρης της Βρετανίας. Ο νεαρός Σέρλοκ Χολμς 
θα χρειαστεί και την τελευταία ρανίδα θάρρους, αποφα-
σιστικότητας και δύναμης, προκειμένου να κατατροπώσει 
έναν αληθινά καταχθόνιο αντίπαλο…

Κριτική σκέψη, κατανόηση νοημάτων, αντίληψη των ανθρωπίνων σχέσεων, αξιολόγηση δεδομένων και εξα-
γωγή ορθών συμπερασμάτων βασισμένων στη λογική. Ταυτόχρονα, λειτουργία της φαντασίας, αντίληψη του 
υπερρεαλιστικού στοιχείου και ενεργοποίηση της υποσυνείδητης εικόνας. Όλα αυτά αποτελούν άξονες επι-
τυχίας σε ένα ορθό, σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γίνουν κτήμα 
των μαθητών μας, από νωρίς, όλα τα παραπάνω,  παρά μόνο μέσα από την ανάγνωση της λογοτεχνίας, ελλη-
νικής και ξένης. Οι μαθητές, λοιπόν, της Α’ και Β’ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, 
μελέτησαν τα πιο κάτω λογοτεχνικά βιβλία: 

Α' Γυμνασίου
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«Ένα δέντρο μεγαλώ-
νει στο Μπρούκλιν» 
της Μπέττυ Σμιθ  

Μίνωας, 2012

Σε μια φτωχογειτονιά του 
Μπρούκλιν φυτρώνει ένα δέντρο 
που βάζει τα δυνατά του να κερ-
δίσει λίγο ουρανό. Μεγαλώνει 
ακόμα και στο τσιμέντο, χωρίς 
ήλιο, χωρίς νερό, ίσως και χωρίς 
χώμα. Μεγαλώνει πλούσιο και 

ευγενικό μόνο στις απόκληρες γειτονιές. Σε κανένα άλλο 
μέρος. Έτσι είναι πλασμένο: να αγαπάει τους φτωχούς. 
Μοιάζει με την εντεκάχρονη Φράνσι, που μεγαλώνει μαζί 
με την οικογένειά της στο Μπρούκλιν και προσπαθεί να 
χαρεί την κάθε μέρα, αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλή-
ματα. Η μητέρα της ξενοδουλεύει, ο πατέρας της ταλανί-
ζεται από την ανεργία. Και ο Νίλι, ο μικρός της αδερφός, 
προσπαθεί να εκπληρώσει τα όνειρά που κάνει γι' αυτόν η 
μητέρα του: να σπουδάσει και να γίνει κάποια μέρα σπου-
δαίος γιατρός.

«Μεγάλες προσδοκίες» 
του Τσαρλς Ντίκενς   

Μίνωας, 2015

Ο ορφανός Πιπ είναι ονειροπό-
λος και ευαίσθητος. Ζει μια δυ-
στυχισμένη ζωή με τη δύστροπη, 
αυταρχική αδελφή του και τον 
καλόψυχο σιδερά σύζυγό της. Η 
απρόσμενη συνάντηση με έναν 
δραπέτη κατάδικο του αλλάζει 
τη ζωή. Στις επισκέψεις του 

στο παλιό αρχοντικό του χωριού έρχεται σε επαφή με την 
εκκεντρική ηλικιωμένη μις Χάβισαμ, αλλά και με την υιο-
θετημένη κόρη της. Η γνωριμία με την όμορφη και μυστη-
ριώδη Εστέλλα τον σημαδεύει, ενώ το μεγάλο χρηματικό 
ποσό που κληρονομεί αναπάντεχα από κάποιον άγνωστο 
ευεργέτη του δίνει την ευκαιρία να σπουδάσει και να ξεφύ-
γει από την ταπεινή του καταγωγή. Ποιος, όμως, κρύβεται 
πίσω από αυτή την κληρονομιά και γιατί η μις Χάβισαμ θέ-
λει να πληγώσει τον νεαρό Πιπ;

«Η αλφαβήτα της 
εφηβείας» 
της Μάγιας Δεληβοριά    

Κέδρος, 2012

Μια ιστορία με πρωταγωνιστές 
εφήβους του σήμερα που προ-
ετοιμάζοντας μια θεατρική πα-
ράσταση βρίσκουν τον τρόπο να 
εκφράσουν όλες τις ανησυχί-
ες τους. Από το άλφα μέχρι το 
ωμέγα, ένα πανόραμα όσων τους 

απασχολούν, μέσα από 24 λέξεις-κεφάλαια γραμμένα με 
ζωντάνια, χιούμορ και αισιοδοξία. Άγχος, Βαρεμάρα, Γο-
νείς, Δίαιτα, Έρωτας, Ζήλια, Ήρωας, Θάνατος, Ίντερνετ, 
Καθηγητές, Λύπη, Μοναξιά, Ναρκωτικά, Ξύρισμα, Όνειρα, 
Πενθήμερη, Ρούχα και Ρατσισμός, Σεξ, Τηλέφωνο, Ύψος, 
Φιλία, Χορός, Ψέματα, Ωριμότητα. Αφορμή για να βάλουν 
σε μια τάξη την ψυχή τους οι νέοι και να θυμηθούν το ξε-
χασμένο τραγούδι της δικής τους εφηβείας οι μεγαλύτεροι. 
Ένα βιβλίο που σηκώνει τη σημαία της ανακωχής ανάμεσα 
στα παιδιά και στους γονείς τους. Έστω για λίγο. Όσο κρα-
τάει μια παράσταση.

«Η  εκπαίδευση του 
μικρού δέντρου» 
του Κάρτερ Φόρεστ 

Κέδρος, 2008 

Απαλάχια όρη, Τενεσή. Στα χρό-
νια της Μεγάλης Κρίσης. Ένα 
πεντάχρονο αγόρι πηγαίνει να 
ζήσει με τους παππούδες του, 
Ινδιάνους Τσεροκί, μετά τον 
θάνατο των γονιών του. Είναι 
πλέον το Μικρό Δέντρο και ανα-

καλύπτει τον κόσμο μέσα από τη σοφία της ινδιάνικης πα-
ράδοσης. Μαθαίνει να σέβεται τη Φύση και να παίρνει από 
εκείνη μόνο ό,τι χρειάζεται, να είναι τίμιος με τα αισθήματά 
του και να μοιράζεται με τους άλλους ό,τι αξίζει να προσα-
νατολίζεται στις αληθινές αξίες της ζωής, την αγάπη και 
την κατανόηση να αγαπά το διάβασμα μέσα από τις βραδιές 
ανάγωσης που οργανώνει η γιαγιά του, η Όμορφη Μέλισσα, 
με τις ιστορίες του «κυρίου Σαίξπηρ». Σ’ έναν κόσμο λεη-
λατημένο από την αδηφαγία των λευκών, το Μικρό Δέντρο 
εκπαιδεύεται σ' έναν τρόπο ζωής άγνωστο στους περισσό-
τερους ανθρώπους. 

Β' Γυμνασίου



180



181



182

Αντιγόνη Τζιαπούρα

The University of Birmingham,
BA in English and Greek.
The University of Birmingham,
MA in Teaching English as a Foreign Language.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Μάριος Κατσουρός

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.
CIIM,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και 
Διοίκηση
ΒΔ 
Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

Μαριλένα Σάββα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας.
CIIM,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και 
Διοίκηση
ΒΔ 

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Ελεονώρα Μεταξά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Μαθηματικών.
CIIM,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

ΒΔ Α’
Καθηγήτρια Μαθηματικών

Πατήρ Ανδρέας Βορκάς

Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο,
Τεχνολόγος Μηχανικός.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Θεολογίας.
Μέλος Ε.Τ.Ε.Κ.

Καθηγητής Θεολογίας

Νεόφυτος Λάρκου

Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro Licence.

Διευθυντής Αθλητικού Τμήματος

Δρ. Σωκράτης Κτίστης
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής.
Leicester University, ΜΒΑ
Northcentral University Arizona,
PhD Gifted Education. British Phychological 
Association, Psychometrics. 

Διευθυντής Προγράμματος Ανάπτυξης 
Νοημοσύνης

Γλαύκη Χαραλάμπους

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΔ 

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Γεωργία Λάτσια

Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Πτυχίο  Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης.
The University of Birmingham,
MA in Teaching English as a Foreign Language.

ΒΔ

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Σίμος Χρυσοστόμου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής.

ΒΔ
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής
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Μαρία Τομασίδου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Θεολογίας.

Καθηγήτρια Θεολογίας

Δήμητρα Παρασκευά

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.
Συντονίστρια Φιλολογικού τμήματος

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Αντώνιος Λοϊζίδης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και 
Πολιτική.

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

Μαρία Χριστοδουλίδου

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Δήμητρα Κυριάκου

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών.
University of Bristol,
MA in Classics.

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Μαρία Κωνσταντίνου

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών.
University of Royal Holloway, University of 
London,
MA in Classics.

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Χριστιάνα Αργυρού

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Αναστάσιος Ιεροδιακόνου

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Θεολογίας.

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

Στέλιος Οικονομίδης

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Master in Business Administration ( MBA ).

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

Στέλλα Αντωνιάδου

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό Κλασικών Σπουδών και 
Φιλοσοφίας.

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας
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Άντρη Mαραθεύτη

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Μαθηματικών.
University of Reading,
MSc Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία.

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Ανδρέας Κάππας

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πτυχίο Μαθηματικών.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στη Στατιστική.

Καθηγητής Μαθηματικών

Ελίνα Βασιλειάδου

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής.
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία 
των Μαθηματικών.

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Πολίνα Παπαγιάννη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Μαθηματικών.

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Άντρη Μουρούτη

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Μαθηματικών.
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία 
των Μαθηματικών.

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Κατερίνα Μάτσα
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής, Δημοτική Εκπαίδευση.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων και 
Διδασκαλίας.
Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Νικoλέττα Λιμισή

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Μεταπτυχιακό Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Κρίστια Αριστοτέλους

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία. 

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Άννα Αβραάμ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Μαθηματικών.
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία 
των Μαθηματικών.
Συντονίστρια Μαθηματικού τμήματος

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Νικολέττα Μηλιώτου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας
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Ροδοστέλλα Ευαγγέλου

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Χημείας.

Καθηγήτρια Χημείας

Δωροθέα Μπούρα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Πτυχίο Φυσικής.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στις Αρχές της Φυσικής.

Καθηγήτρια Φυσικής

Στυλιανός Φωτιάδης

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Φυσικής,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στις Αρχές της Φυσικής.

Καθηγητής Φυσικής

Δρ. Ανδρέας Τσούκνος

De Montford University of Leicester,
BSc in Biomedical Science.
University of Birmingham,
MSc in Immunology.
University of Birmingham,
Ph.D. in Cardiovascular Rheology.

Καθηγητής Βιολογίας

Κάλια Χατζηλαμπή

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Χημείας,
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα-Ενεργειακές 
Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός.

Καθηγήτρια Χημείας

Παναγιώτα Κωνσταντίνου

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Φυσικής.

Συντονίστρια Φυσικού τμήματος
Καθηγήτρια Φυσικής

Κούλα Αδάμου

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πτυχίο Φυσικής.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στις Αρχές της Φυσικής.

Καθηγήτρια Φυσικής

Νικόλας Κωνσταντίνου

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Μαθηματικών.
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.

Καθηγητής Μαθηματικών

Πέτρος Κοντογιάννης

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Μαθηματικών.

Καθηγητής Μαθηματικών

Φάνη Αντωνίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Πτυχίο Μαθηματικών.

Καθηγήτρια Μαθηματικών
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Ανδρέας Παναγίδης

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Βιολογίας.
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Μεταπτυχιακό στη Βιολογική Τεχνολογία.
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και 
Πολιτική.

Καθηγητής Βιολογίας

Γεωργία Καρσερά

Southern Illinois University at Carbondale,
BA in Linguistics,
MA in Teaching English to Speakers of Other 
Languages.
Συντονίστρια Αγγλικού τμήματος

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Δήμητρα Οικονόμου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών,
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Άντια Μαυρομάτη
Υπ. Δρ. Γλωσσολογίας

University of Cyprus,
BA, English Language and Literature
BA, Turkish and Middle Eastern Studies- 
History and Politics
MA, Applied Linguistics

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Μαρία Δημητρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
University of Cambridge, Certificate in English 
Language Teaching to Young Learners.

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Μαρία Γερμανού

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών,
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Αναστασία Αθανασίου

Middlesex University,
BA (Hons) in Teaching English as a Foreign 
Language and English Literature Studies.
University of Reading,
MA in English Language Teaching.

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Άντρη Γεωργίου

Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας

Στέλλα Μυτίδου

St. Cloud State University Minnesota-USA,
B.A. in English Linguistics,
Minor in Teaching English as a second 
language.

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Φίλιος Φάνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Universite Paris Diderot-Paris 7,
FLE.

Καθηγητής Γαλλικής Φιλολογίας
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Στυλιανή Ιωάννου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.

Καθηγήτρια Οικονομικών

Γεωργία Χριστοφόρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και 
Χρηματοοικονομική.

Καθηγήτρια Οικονομικών

Αναστασία Τζιαστούδη

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πτυχίο Πληροφορικής.
Πανεπιστήμιο RomaTre,
Μεταπτυχιακό «Management e Leadership in 
Educazione». 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μεταπτυχιακό στις 
Επιστήμες Αγωγής με κατεύθυνση  Ειδική 
Αγωγή.

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Ξένια Ζαφείρη

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Χριστιάνα Βασιλείου

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πτυχίο Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Χαρά Τσίγκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο  Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
ΜΑ Universita per Stranieri Di Siena.

Καθηγήτρια Ιταλικής Φιλολογίας

Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.
MA Educational Leadership European 
University.

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

Σάββας Κουρέας

University of Sunderland, 
BSc (Hons) Design Technology

Καθηγητής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Μαρία Πηλιά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
παράρτημα Σερρών,
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής.

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Ανδρέας Κωνσταντίνου

Budapest University of Technology and 
Economics,
BSc in Electrical Engineering,
MSc in Communication Engineering.

Καθηγητής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
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Κική Μαυρομάτη

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής 
Φιλολογίας.
University of Derby,
MA in Counselling in Professional 
Development. 

Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής

Μιχάλης Πολυκάρπου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Μάριος  Χριστοδούλου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Μαρία Αχιλλέως

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ρώμης, 
Πτυχίο Ζωγραφικής.
Online Master: Καινοτομίες Διδασκαλίας, Ιταλία. 

Καθηγήτρια Τέχνης, Ελεύθερου και 
Προοπτικού Σχεδίου

Παντελής Νικολάου

Ακαδημία Καλών Τεχνών Brera, Μιλάνο,
Πτυχίο Εικαστικών Τεχνών/ Ζωγραφική.
Instituto per l’Arte il Restauro- P. Spinelli, 
Φλωρεντία,
MA, Συντήρηση Έργων Τέχνης σε ξύλο και 
καμβά.

Καθηγητής  Τέχνης

Στέφανος Νεάρχου

Εθνική Ακαδημία Καλών Τεχνών Σόφιας,
Πτυχίο Καλών Τεχνών και Ζωγραφικής.
Εθνική Ακαδημία Καλών Τεχνών Σόφιας,
Μεταπτυχιακό Καλών Τεχνών και 
Ζωγραφικής..

Καθηγητής Τέχνης

Κωνσταντίνος Χαραλάμπους

Εθνική Ακαδημία Καλών Τεχνών Σόφιας,
Πτυχίο Καλών Τεχνών και Ζωγραφικής.
Εθνική Ακαδημία Καλών Τεχνών Σόφιας,
Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών.

Καθηγητής Τέχνης

Θεόδουλος Βακανάς

Berklee College of Music (Boston, USA),
BA in Music (CWP). 
New England Conservatory,
MA In Music ( C.I.).

 
Καθηγητής Μουσικής
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Οι φροντιστές της Σχολής

Η συνεχής παρουσία των τριών φροντιστών της Σχολής μας συμβάλλει, αδιαμφισβήτητα, στην 
άρτια λειτουργία της. Με γνώμονα την αγάπη για το έργο τους, τις αρετές της υπομονής και 
της οργανωτικότητας, ο κ. Μάριος Αρτέμη, η κ. Ανδρούλα Νεοφύτου και ο κ. Αντώνης Καρα-
ολής συνεχίζουν να προσφέρουν σε όλους μας τη βοήθειά τους. Στόχος τους είναι η όσο το 
δυνατό καλύτερη εξυπηρέτησή μας και η ευκοσμία της Σχολής μας. Ένα ειλικρινές και μεγάλο 
ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμπαράστασή τους και την αδιάκοπη προθυμία τους να μας 
στηρίζουν.   

Η Γραμματεία  και το Λογιστήριο της Σχολής

Αναπόσπαστο κομμάτι και ακούραστος βοηθός για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής 
μας είναι, αναμφίβολα, το γραμματειακό της προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται από τις κ. 
Μαρίνα Νεοφύτου,  Άντρη Δημητρίου και Πέρη Αντωνίου, όπως επίσης και το προσωπικό του 
Λογιστηρίου της Σχολής, το οποίο απαρτίζεται από τους κ. Κωνσταντίνο Χ’’ Κωνσταντή, την κ. 
Ροδούλα Ερατοσθένους και την κ. Δήμητρα Παναγιώτου. Με την προθυμία, την όρεξη και την 
υπομονή, που τους χαρακτηρίζουν, ικανοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης, του διδακτικού προσωπικού, των μαθητών και των γονιών τους, στοχεύοντας στην 
όσο το δυνατό καλύτερη ανταπόκριση στα καθήκοντά τους. Με την ευκαιρία της δέκατης τρίτης, 
έκδοσης του σχολικού μας περιοδικού, τους απευθύνουμε ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ για 
την υποστήριξή τους και την προσφορά τους στη Σχολή μας.
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Ανδρονίκου Κωνσταντίνος, Αντωνίου Αναστασία, Βαττή Ήλια, Θεοδοσίου Γιώργος, 
Ιγνατίου Απόστολος, Ιωάννου Παναγιώτης, Ιωσήφ Νάγια, Κορέλλης Αντώνιος, Κυριάκου Γιώργος, 

Λαγού Στυλιανός, Λαγού Συμεών, Νικολαΐδης Στυλιανός, Παπακωνσταντίνου Ιωάννης, 
Παυλίδου Αντρεάνθη Μαρία, Πετούσης Γιώργος, Πετούση Χριστιάνα, Ραφαήλ Ραφαέλ Κωνσταντίνος, 

Σάββα Μαρία, Σταύρου Νικόλας, Στεφάνου Ανδρέας, Φωκά Χρυστάλλα, 
Φωτίου Σωτηρία, Χρυσάνθου Μαύρα Μαρία

Ανδρέου Χρήστος, Γάλλος Αντρέας, Ελευθερίου Γαβριέλλα, Ερωτοκρίτου Χρίστος,  Ευστρατίου Αρετή, 
Ζεβλάρης Νικόλας, Θεοδότου Λέανδρος, Θεοδώρου Ανδρέας, Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, 

Ιεροδιακόνου Χρίστος Απόλλωνας, Καηλίδης Δημήτρης, Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Λαζάρου Γεώργιος, 
Μιχαήλ Γεωργία, Νικολάου Παναγιώτα, Σαββίδης Χαράλαμπος, Φραγκεσκίδου Ρεγγίνα Θεοδώρα,  

Φωκιανού Ευθαλία, Χαραλάμπους Άνδρια, Χατζηβασιλείου Ηλιάνα, Χατζηγιάννη Λουΐζα, 
Χριστοδούλου Ανδρέας, Χρίστου Μιχάλης, Χρυσοστόμου Νικόλας

A1

A2

Οι μαθητές της Σχολής
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Αγγελή Παναγιώτα,  Αμερικάνος Μιχάλης, Αντρέου Χριστίνα, Γεμενιτζιή Αθηνά, Γεωργίου Αλεξάνδρα, 
Γιαγκουλλή Γεωργία, Γρηγορίου Ναταλία, Δουμανίδης Δημήτριος, Ευριπίδου Μιχαέλα, Ζαχαρία Αλκίνοος, 

Ζαχαρία Ειρήνη, Κανιού Εστέλ, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κωνσταντίνου Ορέστης, 
Κωνσταντίνου Στέφανος, Μενελάου Άννα, Μιχαηλίδης Νικόλας, Παντελή Γιάννα, Παπαμηνά Εβελίνα, 

Σάββα Γεωργία, Σεργίου Μαρία, Χαραλάμπους Αικατερίνη, Χαραλάμπους Παναγιώτης

Αθανασίου Ιωάννης, Αντωνίου Κωνσταντίνος, Γεωργιάδης Αντώνης, Γεωργίου Αλέξανδρος, 
Γεωργίου Παντελής, Γεωργίου Σπύρος, Ευέλθοντος Ορέστης, Καλλικάς Γιώργος, Κατσικίδης Χρίστος,  
Κονίσης Κωνσταντίνος, Λουκά Αντρέας, Μιχαήλ Κυριάκος, Νικολάου Αντρόνικος, Παουλλή Μάριος, 

Παυλόπουλος Πέτρος, Πίτσιλλος Κωνσταντίνος, Σολωμού Μιχάλης, Φιλίππου Στέφανος, 
Χαραλάμπους Χριστόφορος, Χατζηαναστασίου Ραφαήλ, Χριστοδούλου Γιώργος, Χριστοφόρου Γεώργιος

A3

A4
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Αργυρίδης Γιώργος, Βισβίκης Ευστάθιος, Δημητρίου Χαράλαμπος, Ηρακλέους Σάββας,
 Ιορδάνους Ειρήνη, Κόνικκος Νεόφυτος, Κωνσταντίνου Λούκας, Λοΐζου Αφροδίτη, Μαππούρα Βερονίκη, 

Μαρκίδου Νάγια, Μιχαήλ Στυλιανή, Παναγιώτου Ευστάθιος, Παπαδοπούλου Ανδρεανή, 
Στυλιανού Ναταλία, Τοφαρής Σάββας, Φιλίππου Δέσποινα, Χατζηγεωργίου Γιώργος

Αγγελή Αντρέας, Ανδρέου Ελένη, Γεωργίου Σοφιανός, Γιωργαλλή Μυροφόρα, Ελευθεριάδης Δήμος, 
Ευαγγέλου Ευάγγελος, Ζαχαριάδης Χρίστος, Θεοχάρους Χρυστάλλα, Κκολιά Σταύρια, Κόκκινος Ανδρέας, 

Κυριάκου Αναστάσιος, Μαρκαντώνη Ηλιάνα, Νατσιόπουλος Θωμάς, Οικονομίδης Αντρέας, 
Σεργίου Ελένη, Σιάμισης Ανδρέας, Σιεκερή Αναστασία, Στρατής Ορέστης, Χατζηφιλίππου Στάθης

B1

Β2
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Β3

Δημητρίου Ελενίτσα, Ενταφιανού Πάολα, Καμασιάς Στέλιος, Κτίστης Χρίστος, Κωνσταντίνου Μαρίλια, 
Λιασίδης Αναστάσης Χρίστος, Μηλιώτης Παναγιώτης, Παντελή Στέφανος, Παπαδοπούλου Έλενα, 

Παπαλοΐζου Κορίνα, Προδρόμου Μιχαήλ, Ριαλάς Πέτρος, Σιακαλλή Ευθαλία, Σούλα Μιχαέλα, 
Στυλιανού Ιάσονας Βύρωνας, Τόγκας Μάριος, Χατζηευτυχίου Κωνσταντίνος

Γεωργίου Θέμης, Γιαπατού Χρυσταλλένη, Δημητρίου Αναστάσης, Θεμιστοκλή Χάρης,
 Ιωάννου Χριστιάνα, Κουκουμάς Αλέξανδρος, Κουρκούλη Γεωργία, Κουφκή Χρύσια, Κυριάκου Μάριος, 

Μιχαήλ Μάριος, Νέγκογλου Χριστόδουλος, Παντελή Βασιλική, Παπαλοΐζου Κυριακή. Ραφαήλ Σταυριάνα, 
Σμυρίλης Χαράλαμπος, Τίφας Κωνσταντίνος, Χατζηγαβριήλ Χαραλαμπία, Χατζημιχαήλ Μαρίνα, 

Χατζηχριστοδούλου Σοφρώνης

B4
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Αναστασίου Κωνσταντίνος, Γεωργίου Ειρηναίος, Γκαμάρρα Ρομάν Μανουέλ, Θεοδούλου Σοφοκλής, 
Ιωακείμ Γρηγόρης, Καουράνης Δημήτρης, Λοΐζου Άρης, Μιχαήλ Αντρέας, Μιχαήλ Γιώργος, 

Μιχαήλ Μιχάλης, Όθωνος Αλέξανδρος, Παπουής Φίλιππος, Πέτρου Αντώνης, Πέτρου Βασίλης, 
Ρότζερς Μάρκος, Σάββα Μιχαήλ Άγγελος, Σχίζας Ανδρέας, Χοζός  Φώτης, Χριστοδούλου Αντρέας

Αγαθαγγέλου Βαγγέλης, Αγγελή Περσεφόνη, Ανδρέου Αντώνιος, Ανδρέου Κύπρος, Αντωνίου Μάριος, 
Αντωνίου Μιχάλης, Γεωργιάδης Δημήτρης, Γεωργίου Μάριος, Δημοσθένους Χριστιάνα, 

Ευέλθοντος Ιφιγένεια, Ευθυμίου Ίνα, Ζαχαρία Χάρης, Θεοδούλου Ιωάννης, Κοντοπύργου Αννίτα, 
Κυριάκου Μιχάλης, Κυριάκου Στυλιανός, Κωνσταντίνου Αναστάσιος, Λοΐζου Νεφέλη, 

Πατρόκλου Σάββας, Ποσείδια Μαρία, Σπύρου Αντρέας, Χαραλάμπους Πέτρος, 
Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Χρυσοστόμου Ιωάννης

B5

Γ1
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Αλεξάνδροφ Μπογκντάνοφ Βίκτωρ, Αριστοδήμου Ηλίας, Αυγουστή Ηλιάνα, Γκαμάρρα Νέρι Αρμάντο, 
Έκτωρος Σωτήρης, Επιφανίου Δέσποινα, Ζαχαρία Βασίλης, Ιακώβου Ιωάννης, Ιεροδιακόνου Μαρία, 

Καμμά Νάσια, Κουρκούλης Παναγιώτης, Κυλίνδρου Γιώργος, Κυριάκου Βασίλης, Λαμπρίδη Κατερίνα, 
Μαντορίνη Δόμνα, Μαππούρα Ελένη, Μεταξάς Ραφαήλ, Νεοκλέους Νεοκλής, Νεοφύτου Γιώργος, 

Νικάνδρου Ιωάννης, Σιακαλλής Αντώνης, Σούλας Αιμιλιανός, Στασή Μαρίνα, Χαραλάμπους Σοφοκλής

Γεωργίου Στυλιανός, Δημητρίου Χριστίνα Μαρία, Έκερουτ Έκτορας Γιαν Χαράλαμπος, Ιωάννου Ελένη, 
Ιωάννου Ευστρατία, Καζάζης Σώτος, Κορομία Μαρία, Κουκουμάς Ανδρέας, Λαγού Δέσποινα, 

Λαμπή Παναγιώτα, Μαλαθούρας Γιώργος, Μουσκή Ανδρέας, Ναθαναήλ Αντρέας, 
Παπανικολάου Κατερίνα, Παπουής Φίλιππος, Παυλόπουλος Παναγιώτης, Ποσείδιας Λάμπρος, 

Ποταμού Κορίνα Κυριακή, Πρωτοπαπάς Νικόλας, Τριμικλινιώτης Εμιλιάνο, Χαραλάμπους Γρηγόρης, 
Χατζηλάμπρου Χαράλαμπος, Χρυσοστόμου Κυριάκος, Χρυσοστόμου Χρίστος

Γ2

Γ3
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 Αγγελή Ανδρέας, Αποστόλου Μιχάλης, Γρηγορίου Γιώργος, Δημητριάδης Νικόλας, Ζαβός Θεοδόσης, 
Λεβέντης Αβραάμ, Λουκά Αναστασία, Μαυρίδης Χριστόδουλος, Ορφανού Ιωάννα, 

Παπαπροδρόμου Θανάσης, Πέτσα Ραφαέλλο, Πογιατζή Θεοφανία, Ριαλά Ελένη, Σάββα Νικόλας, 
Φουκκαρή Θεόδωρος

Αντωνίου Αντρέας, Αντωνίου Χαράλαμπος, Βασιλείου Γεώργιος, Βάσου Άνδρια, Ιωάννου Γεώργιος, 
Κινδύνης Μάριος, Κιουζέλη Έρικα, Κουτσόφτας Ιωάννης, Κωνσταντινίδου Ειρήνη, 

Κωνσταντίνου Έμιλυ-Άντρεα, Λεοντίου Nik-Basile, Μιχαήλ Μιχάλης, Χαραλάμπους Παναγιώτης, 
Χριστοδούλου Κυριάκος, Χρίστου Ελεάνα, Ψαρά Στυλιανή

Δ1

Δ2
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Ανδρέου Πάνος, Γιωργαλλά Χαράλαμπος, Δαμιανού Αντρέας, Δημητρίου Μαρίνα, Ιωάννου Ειρήνη, 
Κεκκουρής Μάριος, Κυριάκου Αντριανή, Κυτέου Ελένη, Κωνσταντίνου Οδυσσέας, Λεβέντη Ειρήνη, 

Μαραθεύτη Θεογνωσία, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Μότη Μαρίτα, Παουλλή Φίλιππος, 
Πολυκάρπου Δάφνη, Σταυρινίδης Μενέλαος, Χατζηγεωργίου Αντώνης, Χειλά Μιχαέλλα, 

Χριστοδούλου Παυλίνα, Χρίστου Μαρία, Χρυσοστόμου Γεωργία

Αγγελή Κωνσταντίνος, Αδαμίδης Στυλιανός, Βρόντης Άγγελος, Γεωργίου Κυριακή, Γιαπατός Μάριος, 
Ευαγγέλου Μαρίνα, Θεοδώρου Δέσποινα, Καζάζη Μαρία Άννα, Καραμαλλάκης Ανδρέας, 
Κουλέρμου Ευγενία, Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Ποσείδια Μαρία, Ρώσσος Θεόδωρος, 
Σαββίδου Μαριλένα, Σταματάρης Ανδρέας, Στεφάνου Στέφανος, Στυλιανού Ελεονώρα, 

Τούμπα Θεοδοσία, Χρίστου Αμάντα, Χρίστου Πάρης, Χριστοφόρου Αχιλλέας

Δ3

E1
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Βίδρας Νικόλαος, Ζαχαρία Καλλιόπη, Ζαχαριάδης Ιωνάς, Θεοδώρου Αντώνης, Θεολόγου Ιωάννης, 
Κάιλος Πέτρος, Κόμπου Γεωργία, Κονίση Θεοδώρα, Λάμπρου Μαριλένα, Λεβέντης Λουκάς, 

Μανώλη Παναγιώτα, Μασακαρή Ιωάννα, Νικάνδρου Αναστάσιος, Νικολάου Όλγα, Οικονομίδη Μαρίνα, 
Παναγιώτου Γιώργος, Παπαλοΐζου Ελένη, Παπαμιχαήλ Χριστόδουλος, Περός Διομήδης, Ρασιήτης Χάρης, 

Ρήγος Λάμπρος, Τάνος Νικόλαος

Αναστάση Κάλλια, Αντωνίου Γεώργιος, Γεμενιτζή Κωνσταντίνα, Γιαγκουλλή Χαράλαμπος, 
Γιωργάκη Ιάσονας, Δημητρίου Κωνσταντίνος, Ιορδάνους Κάλλια, Καραμαλλάκης Παναγιώτης – Λεόντιος, 

Μαυραντώνη Αλεξία, Μιχαηλίδης Μιχάλης, Νατσιοπούλου Αναστασία, Παντελή Λουκία, 
Παπαμιλτιάδης Αλέξης, Πατσαλίδης Διομήδης, Πηλιά Κυριάκου Αναστασία, Πηλιά Κυριάκου Ευγένιος, 

Σοφοκλέους Ελισάβετ, Σπίριτος Παύλος, Φλουρέντζου Ελένη, Φουκκαρή Νικόλας, 
Χαραλαμπίδης Φρίξος, Χατζηγαβριήλ Ανδρέας

Ε2

Ε3
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Ακονά Λήδα, Αναστασίου Κλείτος, Γεωργιάδης Ανδρέας, Ιωακείμ Μικαέλλα, Καλλής Ευέλθων, 
Καράμανος Παντελής, Μαλτέζος Μιχάλης, Ματθαίου Άντρη, Μιντίκκη Αναστασία, Νικολεττή Άντρια, 
Παπαζαχαρίου Χρίστος, Ποταμίτου Ευανθία, Σολωμού Ανδρέας, Σταύρου Ελένη, Στρατή Μυρσίνη, 

Σωφρονίου Ανδρέας, Τσεκούρας Θεοχάρης, Χριστοδουλίδης Βασίλης, Χριστοφίδη Παντελία, 
Χρυσοστόμου Μαρία

Ε4

Γρηγορίου Χαράλαμπος, Γρούτα Κυριακή, Δουμανίδης Χρήστος, Ευριπίδου Ιωάννα, Ζορπάς Μιχάλης, 
Θεοδότου Ιωάννα, Κυπριανού Ανδρέας, Κωνσταντίνου Βασιλεία, Λαζάρου Έλενα, Μηλιδώνη Παναγιώτα, 

Μωυσέως Ορέστης, Παντελή Μάριος, Πετρούδης Δημήτρης, Πούννας Λοΐζος, Τόγκας Γιώργος, 
Τσιηφτέ Χρυστάλλα, Φωκά Δέσποινα

ΣΤ1
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Γεωργίου Ανδρέας, Ερωτοκρίτου Κυριακή, Ζαχαρίου Μάριος, Ηλία Αθηνά, Ιωάννου Λουΐζα, 
Κυριάκου Αντρόνικος, Κυριάκου Γρηγόριος, Κυριάκου Θεοφάνης, Λεβέντη Μαρία, Λιασή Ηλιάνα, 

Παπαχρίστου Σωτήρης, Παρασκευά Κωνσταντίνα, Πολυκάρπου Δήμητρα, Ττελιά Κωνσταντία, 
Φιλίππου Ειρήνη Χρυσοβαλάντη

ΣΤ2

Αντούνας Καλλής, Αντωνίου Λούης, Αντωνίου Χρυστάλλα, Βαττής Μάρκος, Ιεροδιακόνου Μαρία,
 Ιωσήφ Ευγενούλλα, Κυριάκου Κωνσταντίνα, Κωνσταντινίδου Ελένη, Λαζάρου Μάριος, 

Μαντορίνη Άντρια, Μιντζίδη Άννα, Νικολαΐδου Ελπίδα, Ξυνιστέρης Αγάπιος, Παπαλοΐζου Παναγιώτα, 
Πέτσας Ιωάννης, Σωτηρίου Σωτήρης, Χατζηπροκόπη Προκόπης, Χρυσάνθου Μάριος Παναγιώτης

ΣΤ3
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Αμερικάνος Πέτρος, Ανδρέου Πολύκαρπος, Αργυρού Σάββας, Ιωάννου Στυλιανός, Κυριακίδης Ανδρέας, 
Κυριάκου Μαρία, Λαζάρου Μάριος, Λάμπρου Μαρία, Λουκά Θέκλα, Μαρκίδης Βασίλης, 

Μέσσιου Κωνσταντίνα, Παπανικολάου Αντρέας, Παπασταύρου Γιώργος, Προκοπίου Γιώργος, 
Σαφείρη Στέλιος, Τσίγκη Νεφέλη, Χαραλάμπους Αντώνης

ΣΤ4
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Αντιγόνη Τζιαπούρα, Ελεονώρα Μεταξά, Μαριλένα Σάββα, Γλαύκη Χαραλάμπους, Μάριος Κατσουρός, 

Γεωργία Λάτσια, Σίμος Χρυσοστόμου, Σωκράτης Κτίστης, Νεόφυτος Λάρκου, Πατήρ Ανδρέας Βορκάς, 

Μαρία Τομασίδου, Δήμητρα Παρασκευά, Αντώνιος Λοϊζίδης, Μαρία Χριστοδουλίδου, 

Δήμητρα Κυριάκου, Μαρία Κωνσταντίνου, Κρίστια Αριστοτέλους, Στέλλα Αντωνιάδου, 

Στέλιος Οικονομίδης, Χριστιάνα Αργυρού, Αναστάσιος Ιεροδιακόνου, Νικολέττα Μηλιώτου, 

Νικολέττα Λιμισή, Άννα Αβραάμ, Άντρη Μουρούτη, Πολίνα Παπαγιάννη, Ελίνα Βασιλειάδου, 

Αντρέας Κάππας, Άντρη Μαραθεύτη, Νικόλας Κωνσταντίνου, Πέτρος Κοντογιάννης, Φάνη Αντωνίου, 

Παναγιώτα Κωνσταντίνου, Στυλιανός Φωτιάδης, Ροδοστέλλα Ευαγγέλου, Κάλια Χατζηλαμπή, 

Κούλα Αδάμου, Ανδρέας Τσούκνος, Ανδρέας Παναγίδης, Δωροθέα Μπούρα, Γεωργία Καρσερά, 

Δήμητρα Οικονόμου, Μαρία Γερμανού, Μαρία Δημητρίου, Άντια Μαυρομάτη, Στέλλα Μυτίδου, 

Αναστασία Αθανασίου, Άντρη Γεωργίου, Φίλιος Φάνης, Χαρά Τσίγκη, Χριστιάνα Βασιλείου, 

Αναστασία Τζιαστούδη, Ξένια Ζαφείρη, Στυλιανή Ιωάννου, Γεωργία Χριστοφόρου, 

Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, Σάββας Κουρέας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μαρία Πηλιά, 

Μιχάλης Πολυκάρπου, Μάριος Χριστοδούλου, Κική Μαυρομάτη, Μαρία Αχιλλέως, 

Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Παντελής Νικολάου, Θεόδουλος Βακανάς 

TO ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
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Ποιοι είμαστε
Δημιουργικότητα, Καινοτομία, Κοινωνικότητα, 
Λογική (Πράσινο)
Ενθουσιασμός, Ενέργεια, Αισιοδοξία (Κόκκινο)
Σταθερότητα, Μεθοδικότητα, Εξέλιξη (Κίτρινο)
Συγκομιδή, Επιτυχία, Διάκριση (Χρυσαφί)
Μετακινήσεις, Μάθηση, Επικοινωνία (Μπλε)

Και κάπου εδώ, φτάνοντας στο τέλος του «ταξιδιού» συ-
νειδητοποιήσαμε πως τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν 
χαρακτηριστικά και της δικής μας μικρής (συντακτικής) 
ομάδας. Γεμάτοι «εφηβική» ενέργεια και με δημιουργικό-
τητα επιδιώξαμε να προβάλουμε στις σελίδες του παρό-
ντος τεύχους, χωρίς ίχνος έπαρσης, αλλά, με μάρτυρα 
την πραγματικότητα, τις επιτυχίες και τις διακρίσεις των 
μαθητών της Σχολής μας, οι οποίες υπήρξαν αποτέλε-
σμα της καινοτόμου πρωτοβουλίας τόσο αυτών, όσο και 
των καθηγητών τους. 

Χριστίνα, Στέλιος, Μαρία και Σάββας
Φιλολογία, Φιλοσοφία και Τέχνες μαζί σε έναν συνδυασμό 
παραγωγικό και πάνω απ’ όλα γνώριμο…οικείο και συ-
νάμα πρωτότυπα αυθεντικό!
Τις ευχαριστίες μας, ως ομάδα θα θέλαμε να απευθύ-
νουμε - παραβιάζοντας συνειδητά την τυπική ιεραρχία - 
πρώτα στους δύο μαθητές της Σχολής μας, των οποίων 
η βοήθεια ήταν πολύτιμη κατά τη διάρκεια έκδοσης του 
παρόντος τεύχους. 
Νεφέλη και Λούη σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που 
μας παρείχατε πάντοτε με όρεξη και ζήλο. Η προθυμία 
σας και η ευγένειά σας αποτελεί για μας χαρακτηριστικό 
παράδειγμα νέων ανθρώπων, οι οποίοι συμβάλουν με 
τον δικό τους τρόπο στη δημιουργία και στην εξέλιξη κα-
θετί καινούριου και μοναδικού!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε, φυσικά, σε όλους 
τους μαθητές της Σχολής μας, των οποίων οι εργασίες 
κοσμούν το Περιοδικό.

Στη συνέχεια, ένα μεγάλο, από καρδιάς, ευχαριστώ 
απευθύνουμε στον Β.Δ. Μάριο Κατσουρό, ο οποίος, έχο-
ντας τη Γενική Επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού, 
κλήθηκε και φέτος να λάβει, για χάρη της ομάδας μας, 
ποικίλους «ρόλους»! Μας καθοδήγησε, μας συμβού-
λευσε, μας πρότεινε ιδέες και φρόντισε να έχει η ομάδα 
όλα όσα χρειαζόταν· μα πάνω απ’ όλα μας στήριξε σε 
στιγμές αμφιβολίας, άγχους, άρνησης, προβληματισμού! 
Ευχαριστούμε, Μάριε, για την εμπιστοσύνη που μας έδει-
ξες για ακόμη μια χρονιά! 
Τέλος, ευχαριστούμε τη Διευθύντρια της Σχολής μας, κ. 
Αντιγόνη Τζιαπούρα, καθώς και τους Β.Δ. μας, οι οποίοι 
με τη βοήθεια και τις πολύτιμες συμβουλές τους στάθη-
καν αρωγοί στην προσπάθεια μας αυτή.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ…
Απευθύνουμε στο απερχόμενο μέλος της ομάδας μας 
Μαρία Αχιλλέως. 

Μαρία μας, 
ευχαριστούμε για την πολύτιμη και αναντικατάστατη βο-
ήθεια που προσέφερες στην παρέα μας όλα τα χρόνια 
που συνεργαζόμαστε στις εκδόσεις του σχολικού μας Πε-
ριοδικού. Η «πινελιά» σου σε κάθε τεύχος έδινε ζωή και 
χρώμα στις ιδέες μας!

Καλή συνέχεια σε ό,τι όμορφο ακολουθεί..

Άλλο ένα τεύχος, λοιπόν, γεμάτο χρώματα και λέξεις 
ολοκληρώθηκε. Θα αφήσει κι αυτό τη μαρτυρία του για 
όσα έγιναν τη σχολική αυτή χρονιά, για ό,τι όμορφο ολο-
κλήρωσε πια την πορεία του!

Η Συντακτική Επιτροπή
Χριστίνα Αργυρού
Στέλιος Οικονομίδης
Μαρία Αχιλλέως 
Σάββας Κουρέας
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