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Η καθημερινότητα της μαθητικής ζωής
αποτελεί, αν το καλοσκεφτεί κανείς, έναν
μικρόκοσμο γεμάτο αγωνίες, καρδιοχτύπι,
χαρές, λύπες, επιτυχίες και αποτυχίες.
Με το παρόν τεύχος του περιοδικού «Το
Βήμα μας», και ειδικότερα με τη μορφή
που αυτό έχει λάβει, επιχειρούμε να
αναδείξουμε τον μικρόκοσμο αυτό. Στις
σελίδες του τεύχους αυτού, το οποίο
είναι οργανωμένο ημερολογιακά και έχει
τη μορφή μαθητικής ατζέντας, μπορεί
ο αναγνώστης με μια πρώτη ματιά να
εντοπίσει όλες εκείνες τις δράσεις στις
οποίες συμμετέχει ένας μαθητής κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και οι
οποίες στόχο έχουν να αναδείξουν τις
κλίσεις,
τα
ταλέντα
και
την
προσωπικότητά
του.
Με
μια
προσεκτικότερη, όμως, ματιά μπορεί να
«ανακαλύψει» στις σελίδες αυτές τον
χαρακτήρα ενός μαθητή, τις ανησυχίες
του, τα μυστικά και γενικότερα όσα το

Ποιοι
είμαστε
Ποιοι
χαρακτηρίζουν. Όλα εκείνα, που
«χρωματίζουν» τη ρουτίνα της σχολικής
ζωής και οδηγούν σε όμορφες εμπειρίες,
φιλίες και σχέσεις ουσίας.
Ας πάρουμε, λοιπόν, μια γεύση από τη νεανική
αυτή καθημερινότητα κι ας αντλήσουμε
κι εμείς έμπνευση και σθένος. Άλλωστε,
υπήρξαμε κι εμείς κάποτε μαθητές και
είναι καιρός να βρούμε μέσα μας τον
χαμένο, μέσα στη ρουτίνα της
καθημερινότητας, νεαρό εαυτό που
σκέφτεται, που περιμένει, που αρπάζει το
φως, που προσθέτει στους περασμένου
αιώνες το βάρος των καινούριων και ως
υπομονετικός φρουρός του χρόνου
αποσπά ένα - ένα απ’ το σύμπαν τα αιώνια
μυστικά του.
Καλή περιήγηση

Χριστίνα Αργυρού
Στέλιος Οικονομίδης

Επιμέλεια
έκδοσης
Επιμέλεια

έκδοσης
Επιμέλεια Έκδοσης:

Χριστίνα Αργυρού (Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας)
Στέλιος Οικονομίδης (Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας)
Μαρίνα Καρατσιόλη (Καθηγήτρια Τέχνης)

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης:

Μάριος Κατσουρός,
(Β.Δ. Α’, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας)

Επιμέλεια Φωτογραφικού Υλικού:

Σάββας Κουρέας (Καθηγητής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας)
Προκόπης Κωνσταντίνου (Καθηγητής Οικονομικών)
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είμαστε
Χιούμορ
Ρεαλισμός
Ισορροπία
Συναισθηματισμός
Τυπικότητα
Ιδιαιτερότητα
Νόηση
Ακεραιότητα

Σοβαρότητα
Αποφασιστικότητα
Βολικότητα
Βοήθεια
Αντικειμενικότητα
Σιγουριά

Σταθερότητα
Τελειομανία
Επιλεκτικότητα
Λογική
Ικανότητα
Ομαδικότητα
Σπιρτάδα

Μεθοδικότητα
Ανεμελιά
Ρομαντισμός
Ιδεαλισμός
Νεωτερικότητα
Αποτελεσματικότητα

...κάπως έτσι δένει μια ομάδα. Με αυτά
τα συστατικά στοιχεία, τα οποία κάνουν
το δέσιμο πιο ισχυρό και το αποτέλεσμα
αξιοζήλευτο!
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να
απευθύνουμε στον Υπεύθυνο του
περιοδικού «Το Βήμα μας», Β.Δ.Α’ κ.
Μάριο Κατσουρό για τη συνεχή στήριξη
του στην ομάδα.
Επίσης, πολλές ευχαριστίες απευθύνουμε
και στη γραφιστική ομάδα του περιοδικού·
Αντρέα και Μαρία κάθε στιγμή της
συνεργασίας μας ήταν υπέροχη!
Αγαπητοί αναγνώστες,
Σας ευχόμαστε να απολαύσετε το ταξίδι
στις σελίδες του Περιοδικού μας.

Χριστίνα Αργυρού
Στέλιος Οικονομίδης
Σάββας Κουρέας
Μαρίνα Καρατσιόλη

Σχεδιασμός Περιοδικού:

deka.miden.ena@gmail.com
99 344 201
Εκτύπωση:

Τυπογραφείο Ανδρέας Κυριάκου Λτδ
22 525 081 - 99 426 297
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Το
Το ιστορικό
της
ιστορικό
Σχολής

της
Σχολής
Στη λατινική γλώσσα, η λέξη «Φόρουμ»
δηλώνει την Αγορά, η οποία στην Αρχαία
Ελλάδα αποτελούσε χώρο σκέψεως,
προβληματισμού, γόνιμου διαλόγου,
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. Κύριος 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.
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To 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
ευρωπαϊκό,
πολυπολιτισμικό
και
παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι.

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

Εμπνευστής του πιο πάνω οράματος
υπήρξε, αναμφίβολα, 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
προσωπικότητες μέσα από την προσφορά
ποιοτικής εκπαίδευσης”. 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.
«Τα οράματα θα παρέμεναν όνειρα αν δεν
υπήρχαν άνθρωποι να τα υλοποιήσουν».
To όραμα, λοιπόν, του αείμνηστου Ιδρυτή
και Γενικού Διευθυντή της Σχολής,
Κώστα Τζιαπούρα, για τη δημιουργία ενός
πρότυπου 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 Γυμνασίου, που
κατανεμήθηκαν σε δύο τμήματα, και 16
καθηγητές.

Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση αποτελεί
έναν ζωντανό οργανισμό που συνεχώς
διαφοροποιείται,
εξελίσσεται
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 με
στόχο, στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα
εξατομικευμένου και μαθητοκεντρικού
προγράμματος, να εντοπιστούν και να
αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες κλίσεις,
δεξιότητες και διαδικασίες σκέψης κάθε
μαθητή. Στο ίδιο πλαίσιο, λειτούργησε
με ιδιαίτερη επιτυχία και ο θεσμός του
Αθλητικού Σχολείου, ο οποίος έθεσε ως
στόχο την πολύπλευρη στήριξη των
μαθητών, που προσβλέπουν σε μια
πετυχημένη αθλητική σταδιοδρομία, τόσο
στο ποδόσφαιρο όσο και σε άλλα
αθλήματα.

Έκτοτε,
κάθε
σχολική
χρονιά
σηματοδοτείται
από
πληθώρα
διακρίσεων, τις οποίες διεκδικούν και
λαμβάνουν οι μαθητές μας πάντα με τη
διαρκή ενθάρρυνση και υποστήριξη των
καθηγητών της Σχολής μας. Τα
αποτελέσματα των συμμετοχών σε
παγκύπριους
διαγωνισμούς
είναι,
αναμφίβολα, εντυπωσιακά και αποτελούν
το
αποτέλεσμα
της
επιτυχούς
λειτουργίας
του
προγράμματος:
«Σχολείο Αξιοποίησης Χαρισμάτων και
Ανάπτυξης Νοημοσύνης». Οι συνεχείς
αυτές πρωτιές μαρτυρούν την ποιότητα
της δουλειάς και την άμετρη αφοσίωση
των μαθητών μας στους στόχους τους!
Αποτελούν, παράλληλα, μια απτή
απόδειξη ότι η Σχολή μας δικαιώνει
τις υποσχέσεις της για συνεχή παροχή
εκείνων των εφοδίων - γνωστικών και
ψυχολογικών- τα οποία απαιτούνται
για να δημιουργηθούν μαθητές με
ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ικανοί
να
πρωτοστατήσουν
και
να
καινοτομήσουν σε μια κοινωνία
γεμάτη προκλήσεις! Προκλήσεις, τις
οποίες οι μαθητές της Σχολής μας
μεταβάλλουν σε όνειρα και στόχους
ζωής! Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η Σχολή
μας όχι μόνο στοχοθετεί, αλλά και
εφαρμόζει στην πράξη. Επίκεντρο
κάθε προσπάθειάς μας ήταν και θα
συνεχίσει να είναι ο μαθητής, ως
ανεξάρτητη προσωπικότητα, με άποψη,
κρίση, ήθος, ποιότητα χαρακτήρα και
γνωστικό υπόβαθρο.
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Χαιρετισμός Διευθύντριας

Αντιγόνη Τζιαπούρα
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
ακαδημαϊκά
αποτελέσματα της τρέχουσας Σχολικής
Χρονιάς.

Χαιρετισμός Προέδρου του Συνδέσμου Γονέων

Αναμφισβήτητα, το περιοδικό «Το Βήμα
μας» αναδεικνύει το εκπαιδευτικό έργο
της Σχολής και την ανοδική πορεία των
μαθητών μας. Τα κείμενα, οι
φωτογραφίες, οι εργασίες και οι
εξαιρετικές διακρίσεις των μαθητών μας
σε διαγωνισμούς αποτελούν ένα μικρό
δείγμα της πολυεπίπεδης προσπάθειας
που γίνεται από μαθητές και
εκπαιδευτικούς, στον ακαδημαϊκό τομέα.
Πέρα, όμως, από τα ακαδημαϊκά
αποτελέσματα, μέσα από τις σελίδες του
περιοδικού μπορεί κανείς να διακρίνει
και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της Σχολής.
Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι
αθλητικές
διοργανώσεις,
οι
φιλανθρωπικές δράσεις, οι ψυχαγωγικές
δραστηριότητες αποσκοπούν στην παροχή
ποικίλων ευκαιριών στους μαθητές,
με βασικό γνώμονα να αισθάνονται
χαρούμενοι στον χώρο του σχολείου.

εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας
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
εργάζονται 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 για
την καλαίσθητη έκδοση του φετινού
περιοδικού.

Πίσω από όλη αυτήν την προσπάθεια
κρύβονται άνθρωποι που αγαπούν και
σέβονται τους μαθητές, θέτοντας ψηλά
τον πήχη και έχοντας υψηλές προσδοκίες
με γνώμονα πάντα την πρόοδο και την

Χαιρετισμός Βοηθών Διευθυντών

ευρύτερης και πιο ολοκληρωμένης
αγωγής. Έτσι, παράλληλα με τη γνώση,
καλλιεργείται
η
προσωπικότητα,
ενισχύεται
ο
χαρακτήρας,
ενεργοποιείται το συναίσθημα και
βελτιώνονται οι δεξιότητές τους.

Λεόντιος Ιεροδιακόνου
Ως Σύνδεσμος Γονέων χαιρετίζουμε και
φέτος με μεγάλη χαρά την έκδοση του
περιοδικού της Σχολής μας μέσα από την
οποία δίδεται το μήνυμα πως το σχολείο
μας δεν εστιάζει μόνο σε βιβλία, γνώσεις
και ακαδημαϊκά προσόντα. Μέσα από το
ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων που
προσφέρεται, τα παιδιά τυγχάνουν μιας
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Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε
όλους, καλό καλοκαίρι. Είμαι σίγουρος,
πως η καινούρια σχολική χρονιά θα μας
βρει όλους έτοιμους για την επίτευξη
νέων στόχων.

Χαιρετισμός Προέδρου του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου
Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την 15η έκδοση του
περιοδικού της Σχολής μας «Το Βήμα μας», που
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το σκληρό έργο,
ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό, τόσο των μαθητών μας
όσο και των καθηγητών μας. Μέσα από τις σελίδες του
περιοδικού μας ξεδιπλώνονται όμορφες στιγμές από
την καθημερινή ζωή της Σχολής, τις δραστηριότητες
και τις εκδηλώσεις, που σημάδεψαν τη χρονιά, που
μας πέρασε.

Ελεονώρα Μεταξά
Μάριος Κατσουρός
Γεωργία Λάτσια
Σίμος Χρυσοστόμου
Γεωργία Καρσερά
Δήμητρα Παρασκευά
Μαρία Χριστοδουλίδου
Ελίνα Βασιλειάδου

Αγαπητοί τελειόφοιτοι,
Ακόμη μία σχολική χρονιά έφτασε στο
τέλος της αφήνοντας πίσω της ανάμεικτα
συναισθήματα. Ένα τεράστιο κεφάλαιο
της ζωής σας κλείνει. Ένα υπέροχο,
κουραστικό ταξίδι φτάνει στο τέλος του.
Στην εξάχρονη διαδρομή που είχατε
εμπλουτίσατε τις γνώσεις σας,
αποκτήσατε εφόδια για το μέλλον,
δημιουργήσατε φιλίες, συναισθηματικούς
δεσμούς, μοιραστήκατε όνειρα, θέσατε
στόχους και πάνω απ΄ όλα ωριμάσατε.
Όλα τα πιο πάνω θα ήταν αδύνατο να
πραγματοποιηθούν χωρίς το προσωπικό
ενδιαφέρον της Διεύθυνσης της Σχολής,
η οποία σε συνεργασία με το άρτια
καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό
της, με υπομονή, αγάπη και σεβασμό
βοήθησαν τα παιδιά μας στην ολοκλήρωση
ακόμα μίας επιτυχημένης χρονιάς.

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

Ένας από τους βασικούς στόχους της Σχολής μας είναι
η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων,
ικανών να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες της σύγχρονης
κοινωνίας στην οποία ζούμε. Η Διεύθυνση της Σχολής
στοχεύει όχι μόνο στην πειθαρχία, αλλά και στην
προσφορά ανιδιοτελούς αγάπης προς τους μαθητές της,
ώστε να μας νιώθουν συνοδοιπόρους στον δύσκολό
τους δρόμο για την πραγματοποίηση των ονείρων και
των στόχων τους.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους
μαθητές και τους καθηγητές μας, οι οποίοι εργάστηκαν
με ζήλο και υπευθυνότητα για τη διεκπεραίωση του
σχολικού μας περιοδικού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
εκφράζουμε στα μέλη της επιτροπής εκδόσεων για
την κοπιώδη και συνεχή δουλειά τους.

Η όλη διαδρομή των τελευταίων έξι
χρόνων στη Σχολή Φόρουμ έχει φτάσει
στο τέλος της και δεν μπορούμε παρά
να νιώθουμε περηφάνεια για όσα εφόδια
μας προσέφερε, αλλά και ευχαρίστηση
για τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες και τις
σχέσεις που δημιουργήσαμε.
Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα που
επικρατούν κατά τη συνειδητοποίηση
του τέλους. Προσωπικά, ο ενθουσιασμός
μου για το νέο ξεκίνημα μιας καινούργιας
ζωής συνοδεύεται και από μια γλυκιά
μελαγχολία για όσα αφήνω πίσω.

Καραμαλλάκης Ανδρέας, Στ1
Αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Διευθυντές
της Σχολής,
Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια,
Σεβαστοί καθηγητές και καθηγήτριες,
Αγαπητό προσωπικό της Γραμματείας
της Σχολής μας,
Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,

Με την ευκαιρία αυτή, δε θα παραλείψω
να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν
στην ακαδημαϊκή και ψυχική ολοκλήρωσή
μας. Αρχικά, τη Διεύθυνση της Σχολής, η
οποία συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην
ολοκληρωμένη μόρφωση μας. Έπειτα ένα
τεράστιο ευχαριστώ στους καθηγητές
μας, που παρόλη την πίεση και το άγχος
ήταν πάντα δίπλα μας γεμάτοι όρεξη
και προθυμία για κάθε είδους βοήθεια.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω
τη
Σύμβουλο
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού κ. Κική Μαυρομάτη
που βρισκόταν συνοδοιπόρος στο πλευρό
όλων των μαθητών δηλώνοντας έμπρακτα
το ενδιαφέρον της για το δικό μας μέλλον.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
γονείς μας και, κατ’ επέκταση, στον
Σύνδεσμο Γονέων που παρά τις δυσκολίες
του σήμερα μας παρείχαν την ευκαιρία να
φοιτήσουμε σε ένα τέτοιο σχολείο ήθους,
οικογενειακής θαλπωρής, πειθαρχίας και
ανθρωπιάς, εξασφαλίζοντάς μας ένα
καλύτερο μέλλον.
Κλείνοντας, εύχομαι στους τελειόφοιτους
μαθητές καλή σταδιοδρομία, όλοι οι
στόχοι και τα όνειρά σας να
πραγματοποιηθούν και ίσως κάποια μέρα
ν’ ανταμώσουμε και πάλι ως ενεργοί
πολίτες του νησιού μας.
Πιστέψτε στις δυνάμεις σας, λοιπόν, καλή
συνέχεια και η Παναγία πάντα οδηγήτρια
στη ζωή σας. Καλή αντάμωση!
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Πρόγραμμα
Ανάπτυξης
Πρόγραμμα
Νοημοσύνης

Ανάπτυξης
Νοημοσύνης

Αφιέρωμα
στον Β.Δ. της
Αφιέρωμα
Σχολής μας
στον
Β.Δ.
της
κ. Σίμο
Χρυσοστόμου
Σχολής
μας

κ. Σίμο
Χρυσοστόμου
Αγαπημένε μου Σίμο,

Δρ. Σωκράτης Κτίστης
Ακαδημαϊκός Διευθυντής
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 τέθηκε
σε εφαρμογή, στη Σχολή Φόρουμ, το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοημοσύνης
(Π.Α.Ν.). Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού
του προγράμματος, εφαρμόζονται
στη Σχολή πολλές πρακτικές που,
αν και θεωρούνται καινοτόμες για
τα κυπριακά εκπαιδευτικά δρώμενα,
ισχύουν διεθνώς εδώ και χρόνια σε
εκπαιδευτικά προηγμένες χώρες, με
εξαιρετικά αποτελέσματα. Η σχολική
χρονιά 2017 - 2018 ήταν καθοριστική
για το Π.Α.Ν. Το πρόγραμμα αυτό
στόχο έχει, όχι μόνο να βοηθήσει τους
μαθητές μας να διαγνώσουν τα ατομικά
τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε
σχέση με τις ικανότητές τους, αλλά
ταυτόχρονα να τους βοηθήσει στο να
αναπτύξουν τη νοημοσύνη τους στα
διάφορα πεδία.
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Βασική κινητήρια δύναμη του Π.Α.Ν.
είναι το μάθημα της Κριτικής Σκέψης,
στο οποίο το σχολείο μας ανέπτυξε
το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα με
εγχειρίδια, τα οποία γράφτηκαν από
εμάς και διδάσκονται στους μαθητές
του γυμνασίου σε εβδομαδιαία βάση.
Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος
αυτού, οι μαθητές μας διδάσκονται
με μελέτες περίπτωσης τις εξής
δεξιότητες: εξαγωγή συμπεράσματος,
αναγνώριση
επιχειρηματολογίας,
αντεπιχειρηματολογία,
υποθετικό
συλλογισμό,
παραδοχή,
ισχυρισμό,
λαθροχειρία και αξιοπιστία.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Π.Α.Ν.,
εφαρμόζεται συστηματική διδασκαλία
δεξιοτήτων μελέτης και οργάνωσης
από την Α΄ Γυμνασίου,
γίνεται
εκμάθηση επιστημονικής προσέγγισης
και υλοποίηση projects και ερευνών
και επιδιώκεται η ανάπτυξη της
συναισθηματικής
νοημοσύνης.
Η
Σχολή μας, παρόλο που αναγνωρίζει
τη σημασία της υψηλής ακαδημαϊκής
επίδοσης, ταυτόχρονα στοχεύει στην
ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων
για τον 21ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα,
οι τέσσερις βασικές δεξιότητες που
επιδιώκονται περιγράφονται συχνά με

τον όρο 4C, από τα αρχικά των αγγλικών
λέξεων Creativity (δημιουργικότητα),
Critical thinking (κριτική σκέψη),
Communication
(επικοινωνία)
και
Collaboration (συνεργασία).
Ακόμη, στο πλαίσιο του Π.Α.Ν.,
εφαρμόστηκε στο σχολείο μας ο
θεσμός των Open Electives. Στα Open
Electives συμμετείχαν οι τρεις τάξεις
του γυμνασίου και πραγματοποιούνταν
μηνιαίως. Μέσω του θεσμού αυτού,
δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές
μας: (α) να γνωρίσουν επιστημονικά
πεδία, τα οποία δεν προωθούνται στα
πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος
του Υπουργείου Παιδείας, (β) να
γνωρίσουν διάφορα επαγγέλματα για
να διευκολυνθεί έτσι η επιλογή κλάδου
στην Α΄ Λυκείου και (γ) να ενισχυθεί η
αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η
συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών
μέσω πραγματοποίησης βιωματικών
εργαστηρίων
από
πτυχιούχους
ψυχολόγους. Στα σεμινάρια δίδαξαν
επαγγελματίες
και
ακαδημαϊκοί
συνεργάτες της Σχολής μας.

Μοιάζει σαν χθες η στιγμή που
συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά. Από
τότε έχουν περάσει ολόκληρα χρόνια
γεμάτα μεστές στιγμές, δημιουργικές,
με άρτια συνεργασία, γεμάτες στόχους
και επιδιώξεις, που πραγματοποιήθηκαν
και έφεραν το σχολείο μας πιο κοντά
στο όραμα για τη δημιουργία ενός
πρότυπου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το
ταξίδι αυτό, λοιπόν, ολοκληρώνει φέτος
την πορεία του και σε αποχαιρετώ με
χαμόγελο γιατί ξέρω πως ο δρόμος, που
ανοίγεται μπροστά σου κρύβει άλλες
τόσες επιτυχίες για σένα.

Για μένα και τους ανθρώπους της
Σχολής, όμως, τίποτα δεν τελειώνει γιατί
πάντα θα σε θεωρούμε αναπόσπαστο
κομμάτι της οικογένειας του Φόρουμ.
Άλλωστε, «πολλά ταξίδια συνεχίζονται
για πολύ καιρό ακόμα αφότου έχει
σταματήσει η κίνηση στον χρόνο και
στον χώρο», όπως είχε πει κάποτε ο
βραβευμένος με Νόμπελ, Αμερικανός
συγγραφέας John Steinbeck. Σου
χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για
τη διαρκή, δημιουργική, δυναμική
και ουσιαστική παρουσία σου στο
σχολείο. Σου εύχομαι η νέα σου πορεία
να αποτελέσει την αφετηρία για την
υλοποίηση νέων, δημιουργικών στόχων.
Να είσαι πάντα ευτυχισμένος και
επαγγελματικά και προσωπικά.
Με αγάπη,
Αντιγόνη Τζιαπούρα
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Οι
διακρίσεις
Οι των
μαθητών
διακρίσεις
της
τωνΣχολής

μαθητών
της
Σχολής

Οι διακρίσεις των μαθητών μας,
κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά, ήταν εντυπωσιακές κι
αξιέπαινες. Όλες αποτελούν,
αναμφίβολα, τη δικαίωση της
συνεχούς προσπάθειας και
της αφοσίωσης των μαθητών
μας στις προσδοκίες και στους
στόχους τους.
1. Διαγωνισμός
Συγγραφής Δοκιμίου
Ελληνικής Πρεσβείας
Α΄ Παγκύπριο Βραβείο:
Στρατή Μυρσίνη, Στ4

2. Διαγωνισμός Νέας
Ελληνικής Γλώσσας
«Αναζητώντας το
Πολύ-τροπο Κείμενο,
ισορροπώντας ανάμεσα
στον λόγο και την εικόνα
Α΄ Παγκύπριο Βραβείο:
Σαββίδης Ανδρέας, Α1

3. Διαγωνισμός του Τμήματος
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μεταφορών
Επικοινωνιών και Έργων.
Α΄ Παγκύπριο Βραβείο:
Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Β2
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10. Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou
Νέων Ελληνικών του Ιδρύματος
ΘΑΛΗΣ
Χρυσό Μετάλλιο
Λάμπρου Χρίστος, Α1
Ψακίδη Μυρτώ, Α3
Ιωάννου Άντρια, Α4
Λαγός Ανδρέας, Α4
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
Αργυρό Μετάλλιο
Μάτση Μαρία, Α2
Λαζαρίδης Λάζαρος, Α2
Τσίσσιος Κυριάκος, Α5
Χατζηπροκόπης Προκόπης, Α2
Νικολαΐδης Στέλιος, Β1
Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Β2
Χατζηβασιλείου Ηλιάνα, Β2
Χάλκινο Μετάλλιο
Κακόψητος Ιωάννης, Α1
Δημητριάδη Αναστασία-Μαλεβή, Α4
Μαλά Ναταλία, Α5
Πετούσης Γιώργος, Β1
Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, Β2

4. Β΄ Πανελλήνιος και Παγκύπριος
Μαθητικός Λογοτεχνικός και
Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός:
Β΄ Βραβείο στην Κατηγορία Ποίηση:
Ορφανίδου Ιωάννα, Ε1
Α΄ Βραβείο στην Κατηγορία Ζωγραφική:
Χατζημιχαήλ Μαρίνα, Γ4

Μενελάου Άννα, Β3
Ζαχαρία Αλκίνοος, Β3
Δουμανίδης Δημήτρης, Β3
11. Παγκύπριος Διαγωνισμός στα
Μαθηματικά για Γυμνάσιο και Λύκειο.
Α΄ Παγκύπριο Βραβείο: Καλάλη Δάτης,
Δ2

5. 21ος Παγκύπριος Μαθητικός
Διαγωνισμός Δήμου Κερύνειας.
Γ΄ Παγκύπριο Βραβείο:
Ορφανίδου Ιωάννα, Ε1

Έπαινος
Λαγός Ανδρέας, Α4
Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, Β2
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
Σιάμισης Ανδρέας, Γ2
Λαγού Δέσποινα, Δ2

6. Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης
του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού
Νεανικού Βιβλίου στη Μνήμη Κώστα
Μόντη.
Τιμητικός Έπαινος:
Μενελάου Άννα, Β3

12. Επαρχιακός Διαγωνισμός
Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας
στα Μαθηματικά Γυμνασίου και
Λυκείου.
Α΄ Βραβείο:
Καλάλη Δάτης, Δ2

7. Παγκύπριος Μαθητικός
Διαγωνισμός Δήμου Μόρφου στην
Ποίηση:
Έπαινος:
Κωνσταντίνου Έμιλυ-Άντρεα, Ε2

Β΄ Βραβείο:
Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, Β2
Σιάμισιης Ανδρέας, Γ2

8. 10ος Παγκύπριος Διαγωνισμός
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Τιμητική Διάκριση:
Κωνσταντίνου Έμιλυ-Άντρεα, Ε2
9. Έφηβοι Σύμβουλοι της Επιτρόπου
Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού για την περίοδο 2017-2018.
Μέλος της Ομάδας:
Μιχαήλ Μιχάλης, Γ5

Γ΄ Βραβείο:
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3

13. 19η Κυπριακή Μαθηματική
Ολυμπιάδα 2018.
Χρυσό Μετάλλιο:
Λαγού Δέσποινα, Δ2
Αργυρό Μετάλλιο:
Σιάμισιης Χαράλαμπος, Α2
Χάλκινο Μετάλλιο:
Λαγός Ανδρέας, Α4
Βασιλείου Στέφανος, Α5
Χατζηγιάννη Βασίλης, Α5
Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, Β2
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
Σιάμισιης Ανδρέας, Γ2
Κόκκινος Ανδρέας, Γ2
Οικονομίδης Ανδρέας, Γ2
Χατζηγαβριήλ Χαραλαμπία, Γ4
14. 5η Θέση Ιδιωτικής Σχολής
ΦΟΡΟΥΜ στη Μαθηματική
Σκυταλοδρομία Κυπριακής
Μαθηματικής Εταιρείας
Βασιλείου Στέφανος, Α5
Σιάμισιης Χαράλαμπος, Α2
Μάτση Μαρία, Α2
Ζαχαρία Αλκίνοος, Β3
Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, Β2
Νικολαΐδης Στυλιανός, Β1
Οικονομίδης Αντρέας, Γ2
Σιάμισιης Αντρέας, Γ2
Κόκκινος Αντρέας, Γ2

15. Διαγωνισμός συγγραφής
δημοσιογραφικού άρθρου
φιλοσοφικού προβληματισμού
και έκφρασης ιδεών με θέμα: «Τα
Μαθηματικά στην Καθημερινή
Ζωή» της Κυπριακής Μαθηματικής
Εταιρείας.
Έπαινος:
Ιωάννου Χριστιάνα, Γ4

Έπαινος:
Μάτση Μαρία, Α2
Λαγός Αντρέας, Α4
Κόκκινος Ανδρέας, Γ2
Οικονομίδης Ανδρέας, Γ2
Γιαπατού Χρυσταλλένη, Γ4
Χατζηγαβριήλ Χαραλαμπία, Γ4
Νικολάου Μαρία, Δ1
Λαγού Δέσποινα, Δ2
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16. Μέλος της Ομάδας ΒΜΟ που
εκπροσώπησε την Κύπρο στη Σερβία.
Καλάλη Δάτης, Δ2
17. Μέλος της Εθνικής Ομάδας ΙΜΟ
που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
στη Ρουμανία, κατά το σχολικό έτος
2017-18.
Καλάλη Δάτης, Δ2

23. Stockholm Junior Water Prize.
Α΄ Παγκύπριο Βραβείο:
Καλάλη Δάτης, Δ2
Ο μαθητής θα εκπροσωπήσει την
Κύπρο στον Διεθνή Διαγωνισμό στη
Στοκχόλμη της Σουηδίας.

20. Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou
Μαθηματικών του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ
Χρυσό Μετάλλιο
Βασιλείου Στέφανος, Α5
Ζαχαρία Χάρης, Δ2
Αργυρό Μετάλλιο
Ηρακλέους Μιχάλης, Α5
Βανδώρος Άγγελος, Α6
Χάλκινο Μετάλλιο
Σαββίδης Ανδρέας, Α1
Σιάμισης Χαράλαμπος, Α2
Λαγός Ανδρέας, Α4
Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, Β2
Σάββα Γεωργία, Β3
Κόκκινος Ανδρέας, Γ2
Λαγού Δέσποινα, Δ2
21. Ολυμπιάδα Βιολογίας Β΄ φάση CΒΟ
2018 για τη Γ΄ Λυκείου.
Αργυρό Μετάλλιο:
Στρατή Μυρσίνη, Στ4
22. Ολυμπιάδα Βιολογίας ΕUSO Β΄
φάση.
7η Θέση:
Ζαχαρία Χάρης, Δ2

10η θέση:
Ζαχαρία Χάρης, Δ2
30. Παγκόσμια Ολυμπιάδα Φυσικών
Επιστημών IJSO.
Α΄ Παγκύπριο Βραβείο:
Ζαχαρία Χάρης, Δ2.
Ο μαθητής εκπροσώπησε την Κύπρο
στην Ολλανδία.

18. Α΄ Διαγωνισμός Επιλογής
Μαθηματικών Κυπριακής
Μαθηματικής Εταιρείας.
Ιεροδιακόνου Θεοδόσης Άδωνις, Β2
Σιάμισιης Αντρέας, Γ2
19. Α΄ και Β΄ Διαγωνισμός
Επιλογής Μαθηματικών Κυπριακής
Μαθηματικής Εταιρείας
Πρόκριση:
Λαγός Αντρέας, Α4
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
Λαγού Δέσποινα, Δ2
Καλάλη Δάτης, Δ2

29. 32η Ολυμπιάδα Φυσικής Α΄
Λυκείου.
3η θέση:
Καλάλη Δάτης, Δ2

31. Ολυμπιάδα Χημείας Γ΄ Γυμνασίου.
Έπαινος:
Κόκκινος Ανδρέας, Γ2
24. Ολυμπιάδα Βιολογίας IJSO Γ΄
Γυμνασίου.
Αργυρό Μετάλλιο:
Οικονομίδης Αντρέας, Γ2
25. Ολυμπιάδα Βιολογίας Αριστοτέλης
Β΄ Γυμνασίου.
Χρυσό Μετάλλιο:
Δουμανίδης Δημήτριος, Β3
Αργυρό Μετάλλιο:
Ζαχαρία Αλκίνοος, Β3
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
26. Ολυμπιάδα Βιολογίας Θεόφραστος
Α΄ Γυμνασίου.
Χρυσό Μετάλλιο:
Σαββίδης Αντρέας, Α1
Σιάμισιης Χαράλαμπος, Α2
Αργυρό Μετάλλιο:
Λαζαρίδης Λάζαρος, Α2
Ιωάννου Άντρια, Α4
Λαγός Αντρέας, Α4
Χάλκινο Μετάλλιο:
Μπεκιάι Μελίνα, Α2

32. Πρόγραμμα “Model European
Parliament”.
Ο μαθητής Βίδρας Νικόλαος, Στ2, ήταν
ανάμεσα στους τρεις μαθητές που
επιλέγηκαν μέσα από διαγωνισμό που
διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας
για να εκπροσωπήσει την Κύπρο,
στο Τάλιν της Εσθονίας, στις 17 – 24
Φεβρουαρίου 2018.

34. Διημερίδα Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων.
Οι πιο κάτω μαθητές προκρίθηκαν στην
τελική φάση και θα συμμετάσχουν στο
12ο διεθνές συνέδριο:
Νικάνδρου Ιωάννης, Δ1
Γεωργιάδης Δημήτρης, Δ1
Καλάλη Δάτης, Δ2
Ζαχαρία Χάρης, Δ2
Στασή Μαρίνα, Δ2
Κωνσταντινίδου Ειρήνη, Ε2
			

35. Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou
Αγγλικών του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ.
Αργυρό Μετάλλιο
Μπεκιάι Μελίνα, Α2
Νικολαΐδης Στυλιανός, Β1
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
Αργυρίδης Γιώργος, Γ1
Χάλκινο Μετάλλιο
Βασιλείου Στέφανος, Α5
Δουμανίδης Δημήτριος, Β3
Βίδρας Νικόλαος, Στ2
36. Διεθνής Διαγωνισμός Kangourou
Γαλλικών του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ.
Χρυσό Μετάλλιο
Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Β2
Αργυρό Μετάλλιο
Iωάννου Χριστιάνα, Γ4
Χάλκινο Μετάλλιο:
Κουρκουλή Γεωργία, Γ4

37. Διαγωνισμός Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας Τεχνολογία και
Καινοτομία στην Εκπαίδευση, ΤΕΚΕ.
Α΄ Έπαινος:
Φραγκεσκίδου Ρεγγίνα-Θεοδώρα, Β2
Φωκιανού Ευθαλία, Β2
Σαββίδης Χαράλαμπος, Β2
Αμερικάνος Μιχάλης, Β3
Ζαχαρία Αλκίνοος, Β3
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
38. Η σχολή μας ολοκλήρωσε με
επιτυχία το πρόγραμμα «Οικολογικά
Σχολεία» για τρία συνεχόμενα
χρόνια και βραβεύτηκε ξανά φέτος
με την πράσινη σημαία. Την ομάδα
αποτελούσαν οι εξής μαθητές:
Γαβριήλ Αντρέας, Α4
Δημητριάδη Αναστασία Μαλεβή, Α4
Αριστοδήμου Αντρέας, Α4
Ζαχαρία Αλκίνοος, Β3
Κωνσταντίνου Ορέστης, Β3
Δουμανίδης Δημήτριος, Β3
Χαραλάμπους Παναγιώτης, Β3
Καράλλη Βάσια, Γ4
Κουρκουλή Γεωργία, Γ4
Χατζηγαβριήλ Χαραλαμπία, Γ4

33. Εθνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων.
Κωνσταντινίδου Ειρήνη, Ε2. Η μαθήτρια
ήταν η μοναδική Κύπρια που επιλέγηκε
να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο
Εθνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων στη Λουμπλιάνα
της Σλοβενίας, που έγινε τον
Δεκέμβριο, 2017.
Επίσης, η ίδια μαθήτρια επιλέγηκε
ανάμεσα στους 15 νέους παγκύπρια
που εκπροσώπησαν την Κύπρο στο
European Youth Event, που διοργάνωσε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στο Στρασβούργο. Οι ιδέες της
συμπεριλήφθηκαν ανάμεσα στις 100
καλύτερες.

Έπαινος:
Χατζηπροκόπης Προκόπης, Α2
Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Α3
Λιασής Μάρκος, Α1
Αργυρού Βαλέρια, Α2
27. 14η Ολυμπιάδα Φυσικής Β΄
Γυμνασίου.
3η θέση:
Δουμανίδης Δημήτριος, Β3
4η θέση:
Ζαχαρία Αλκίνοος, Β3
28. 14η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ΄
Γυμνασίου.
Έπαινος:
Ιωάννου Χριστιάνα, Γ4
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Αθλητικές
διακρίσεις
Αθλητικές

διακρίσεις
1. Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου Λυκείων
Χάλκινο Μετάλλιο στα 4Χ100 μέτρα:
Παουλλής Φίλιππος, Ε2
Πέτσα Ραφαέλλο, Ε3
Στεφάνου Στέφανος, Στ1
Δημητρίου Κωνσταντίνος, Στ3
2.Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου
Λυκείων.
Αργυρό Μετάλλιο στα 4Χ100 μέτρα:
Παουλλής Φίλιππος, Ε2
Πέτσα Ραφαέλλο, Ε3
Στεφάνου Στέφανος, Στ1
Δημητρίου Κωνσταντίνος, Στ3
3. Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου
Λυκείων.
Αργυρό Μετάλλιο στα 100 μέτρα:
Πέτσα Ραφαέλλο, Ε3
4. Παγκύπριοι και Περιφερειακοί
Αγώνες Στίβου Γυμνασίων.
Χρυσό Μετάλλιο στο άλμα εις μήκος:
Μαχαλλεκίδης Αντρέας, Α3
5. Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου
Γυμνασίων.
Αργυρό Μετάλλιο στα 150 μέτρα:
Παπαλοΐζου Κορίνα, Γ3
6. Παγκύπριοι Αγώνες Κολύμβησης
Λυκείων – 100 μέτρα πεταλούδα.
Χρυσό Mετάλλιο:
Γκαμάρρα Νέρι Αρμάντο, Δ4
7. Παγκύπριοι Αγώνες Κολύμβησης
Γυμνασίων
Χρυσό Μετάλλιο στα 200 μέτρα μεικτή
ατομική:
Πετούσης Γιώργος, Β1
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8. Περιφερειακό Πρωτάθλημα Futsal
Αρρένων Γυμνασίου Ιδιωτικών
Σχολείων.
2η θέση:
Γεωργίου Σπύρος, Β4
Ανδρέου Χρίστος, Β4
Χριστοφόρου Γιώργος, Β4
Δημητρίου Χαράλαμπος, Γ1
Ιωακείμ Γρηγόρης, Γ5
Μιχαήλ Ανδρέας, Γ5
Μιχαήλ Μιχάλης, Γ5
Πέτρου Αντώνης, Γ5
Σχίζας Ανδρέας, Γ5
Πέτρου Βασίλης, Γ5
Ρότζιερς Μάρκος, Γ5
Χοζός Φώτης, Γ5
Αναστασίου Κωνσταντίνος, Γ5

9. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Futsal
Θηλέων Ιδιωτικών Σχολείων υπό
την αιγίδα της ΚΟΠ.
Για τις ηλικίες:
Α΄ και Β΄ Γυμνασίου:
2η θέση
Κτίστη Ιωάννα, Α2
Μυλωνά Μαρία, Α2
Δαμιανού ΄Αννα, Α3
Χατζημιχαήλ Τερέζα, Α3
Δημητριάδη Αναστασία Μαλεβή, Α4
Χατζησολωμή Κυριακή, Α4
Reneem Abuh Odeh, A5
Ζαχαριάδη Μαρία, Α5
Μαλά Ναταλία, Α5
Μαππούρα Ελισάβετ, Α5
Μιχαήλ Γεωργία, Β2
Νικολάου Παναγιώτα, Β2

Εξωσχολικές
αθλητικές
Εξωσχολικές
διακρίσεις

αθλητικές
διακρίσεις
Σταματάρης Ανδρέας, Στ1:
Κατέλαβε τη 2η θέση στο Παγκύπριο
Πρωτάθλημα Καράτε στις κατηγορίες
Male Kumite -67kg και Male U21 Kumite
-67kg. Επίσης, κατέλαβε τη 2η θέση
στους Αγώνες Καράτε Μικρών Κρατών
Ευρώπης στην κατηγορία Male Junior,
στο αγώνισμα Team Kumite καθώς και
την 3η θέση στην κατηγορία Male Junior,
στο αγώνισμα Kumite -76kg.

Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου:
1η θέση
Μαρκίδου Νάγια, Γ1
Μιχαήλ Στυλιανή, Γ1
Παπαδοπούλου Έλενα, Γ3
Σιακαλλή Ευθαλία, Γ3
Κουρκουλή Γεωργία, Γ4
Χατζημιχαήλ Μαρίνα, Γ4
Αγγελή Περσεφόνη, Δ1
Μαντορίνη Δόμνα, Δ2
Παπανικολάου Κατερίνα, Δ2
Στασή Μαρίνα, Δ2

Γκαμάρρα Νέρι Αρμάντο, Δ4:
Κατέλαβε την 1η θέση στα 200μ.
ελεύθερο και στα 100μ. πεταλούδα, καθώς
και τη 2η θέση στα 50μ. πεταλούδα στην
παγκύπρια ημερίδα πρόκρισης. Επίσης,
στο παγκύπριο χειμερινό πρωτάθλημα
κατέκτησε: α) το χρυσό μετάλλιο στα
200μ. ελεύθερο, εξασφαλίζοντας τα όρια
πρόκρισης για τους πολυεθνείς με την
εθνική ομάδα, β) το χρυσό μετάλλιο στα
100μ. πεταλούδα εξασφαλίζοντας τα όρια
πρόκρισης για τους πολυεθνείς με την
εθνική ομάδα, γ) το αργυρό μετάλλιο στην
ανοικτή κατηγορία ανδρών και δ) το
αργυρό μετάλλιο στα 100μ. ελεύθερο.

Η Ιδιωτική Ελληνική
Σχολή ΦΟΡΟΥΜ
εκφράζει την
υπερηφάνεια της
για τις εξαιρετικές
επιδόσεις των
μαθητών της
στον εξωσχολικό
αθλητισμό.

Πετούσης Γιώργος, Β1:
Κατέκτησε δύο χρυσά, τρία αργυρά κι
ένα χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων, στη
Θεσσαλονίκη, καθώς και τρία χρυσά
μετάλλια στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Κολύμβησης, στη Λεμεσό. Επίσης,
πέτυχε παγκύπρια ρεκόρ στα 50μ.,100μ.
και 200μ. ύπτιο καθώς και στα 200μ.και
400μ. μεικτό ατομικό. Ανάμεσα στις
διακρίσεις του συγκαταλέγονται: α) αίτημα
από την ομάδα κολύμβησης του Άρη
Θεσσαλονίκης για εγγραφή του αθλητή
στην ομάδα τους, β) συμμετοχή στο
Comens Cup με την Εθνική Κύπρου και
γ) Απονομή βραβείου από Κ.Ο.Ε.Κ. ως
ένας από τους καλύτερους αθλητές της
χρονιάς 2016-17.
Γαβριήλ Ανδρέας, Α4:
Κατέλαβε την πρώτη θέση στο Παγκύπριο
Πρωτάθλημα Καράτε και στο Πρωτάθλημα
ΕΣΥΑΑ στην κατηγορία -40kg.

Σολωμού Αντρέας, Στ4
Νικάνδρου Αναστάσιος, Στ2
Κατέκτησαν το κύπελλο ποδοσφαίρου U19, με την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας.

Σπίριτος Παύλος, Στ3:
Κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο
Μεσογειακό Πρωτάθλημα SANDA KUNG
FU και στο Παγκύπριο Τουρνουά WING
CHUN KUNG FU στην κατηγορία -70kg,
-18 ετών. Επίσης, κατέκτησε το αργυρό
μετάλλιο στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα
SANDA KUNG FU στην κατηγορία -80kg,
-18 ετών.
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Δράσεις
Γραφείου
άσεις
Συμβουλευτικής
αφείου
Αγωγής

μβουλευτικής
ωγής

Κατά τη σχολική χρονιά
2017-18, το Γραφείο
Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού της
Σχολής μας, υπό την
επίβλεψη της Συμβούλου
της Σχολής κ. Κικής
Μαυρομάτη, υλοποίησε
τις πιο κάτω δράσεις:

Σεπτέμβριος
15/09/2017
07/09/2017
• Συνάντηση με τα τμήματα της Β΄ Λυκείου • Διανομή ερωτηματολογίων σε όλους τους
συζήτηση για: νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, μαθητές της Γ’ Λυκείου για επιλογές
τελικές
εξετάσεις,
διαχωρισμός κλάδων σπουδών, χώρες σπουδών κ.λ.π.
με σκοπό τη δημιουργία πλάνου –
Παγκύπριων Εξετάσεων 2019.
επαγγελματικού προσανατολισμού για
κάθε μαθητή.
08/09/2017
• Συνάντηση με τμήματα Γ΄ Λυκείου, • Ενημέρωση ομάδων προσανατολισμού
Οικονομικών Επιστημών και Εμπορίου
συζήτηση για:
Παγκύπριες Εξετάσεις 2018, αιτήσεις και Υπηρεσιών της Α΄ Λυκείου για τις
UCAS, συζήτηση για το εξεταζόμενο εξετάσεις LCCI.
μάθημα της πρακτικής δοκιμασίας
(αθλητές), εξετάσεις IELTS και το 18/09/2017
• Διανομή υλικού στους μαθητές της
σύστημα ομογενών Ελλήνων.
Γ΄ Λυκείου, που ενδιαφέρονται για τις
Στρατιωτικές Σχολές.
11/09/2017
• Επίσκεψη στα τμήματα της Α΄ γυμνασίου,
συζήτηση για τον ρόλο του γραφείου 19/09/2017
• Ενημέρωση γονέων και μαθητών
ΣΕΑ, επιστολή στους γονείς.
Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου για τις
εξετάσεις GCE Α΄ Level Μαθηματικών.
12/09/2017
• Έναρξη συνεργασίας με Πανεπιστήμιο
Κύπρου και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, μεταπτυχιακά προγράμματα
Συμβουλευτικής, πρακτική άσκηση
φοιτητών στο Γραφείο ΣΕΑ.
• Μάθημα στη Γ΄ Λυκείου για τη διαδικασία
αιτήσεων UCAS-αιτήσεις στα πανεπιστήμια
Ηνωμένου Βασιλείου.
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20/09/2017 - 21/09/2017
10/10/2017
• Ενημέρωση μαθητών των κλάδων • Ενημέρωση Ελλαδιτών μαθητών της
Εμπορίου και Υπηρεσιών, Ξένων Γλωσσών Γ΄ Λυκείου για το σύστημα ομογενών
και Κλασικού Β΄ και Γ΄ Λυκείου για τις (εισδοχή σε ελληνικά πανεπιστήμια).
Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές Κύπρου • Επικοινωνία με το Γαλλικό Πολιτιστικό
και Ελλάδας, που απαιτούν εξέταση στο Κέντρο με σκοπό την πραγματοποίηση
μάθημα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού. διάλεξης σε γονείς και μαθητές της
Σχολής μας με θέμα «Σπουδές στη
22/09/2017
Γαλλία, κριτήρια εισδοχής και αποστολή
• Διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με αιτήσεων».
τον διδακτορικό φοιτητή τμήματος
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 11/10/2017
Μάριο Κυριακίδη, σε μαθητές της Γ΄ • Παρουσίαση επαγγελμάτων στη Γ΄
Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου (κοινωνικό και Γυμνασίου.
• Παρουσίαση στους μαθητές της
γνωστικό ερωτηματολόγιο).
Γ’ Γυμνασίου για την επιλογή GCE
25/09/2017
Μαθηματικών.
• Ενημέρωση τμημάτων της Γ΄ Λυκείου για
τη Διεθνή Έκθεση Σπουδών «International 13/10/2017
• Προετοιμασία και οργάνωση αιτήσεων
Studies Expo» στο ξενοδοχείο Hilton.
UCAS για μαθήτριες Γ’ Λυκείου
26/09/2017
(personal statements, reference letters,
• Έναρξη συνεργασίας με Πανεπιστήμιο επιλογή πανεπιστημίων) σε συνεργασία
Λευκωσίας - πρακτική άσκηση ψυχολόγων
με την εταιρεία eurostudiescy.
του μεταπτυχιακού προγράμματος • Παρουσίαση επαγγελμάτων στη Γ΄
Σχολικής Ψυχολογίας στη Σχολή μας. Γυμνασίου
Προσφορά υπηρεσιών σε μαθητές και
14/10/2017
γονείς.
• Διοργάνωση διάλεξης σε γονείς με
30/09/2017
θέμα «Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να
• Επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Σπουδών, αγαπήσουν τον εαυτό τους» από τον
συλλογή πληροφοριών και υλικού για Δρ. Μάριο Αργυρίδη, Επίκουρο Καθηγητή
τη βιβλιοθήκη του γραφείου ΣΕΑ.
Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας
του
Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Οκτώβριος
02/10/2017
• Συνάντηση στο αμφιθέατρο με μαθητές
της Γ΄ Γυμνασίου - συζήτηση για τις
ομάδες προσανατολισμού στο Λύκειο.
04/10/2017 και 05/10/2017
• Ενημερωτικά μαθήματα στα τμήματα
της Γ΄ Γυμνασίου - αναλυτική επεξήγηση
ομάδων προσανατολισμού στο Λύκειο,
επιλογές μαθημάτων κατεύθυνσης,
επαγγελματικός προσανατολισμός.
06/10/2017
• Συμμετοχή
σε
σεμινάριο
του
Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Σπουδές,
Συμβουλευτική
Σταδιοδρομία
και
Επιχειρηματικότητα».
09/10/2017
• Ενημέρωση της Β΄ και Γ΄ Λυκείου για την
έκθεση Αμερικανικών Πανεπιστημίων
«20th Annual US UNI FAIR 2017» στο
κέντρο Fulbright.

31/10/2017
• Έναρξη ατομικών συναντήσεων με
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με θέμα την
επιλογή ομάδων προσανατολισμού στο
Λύκειο.

Νοέμβριος
02/11/2017
• UCAS - προετοιμασία και αποστολή
αιτήσεων σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου
Βασιλείου για μαθήτριες Γ΄ Λυκείου και
απόφοιτους στρατιώτες, σε συνεργασία
με
την
εταιρεία
eurostudiescy
(προσωπικές δηλώσεις, συστατικές
επιστολές, επιλογή πανεπιστημίων,
επισύναψη πιστοποιητικών και άλλων
προσόντων).
10/11/2017
• Ενημέρωση τμημάτων Γ΄ Λυκείου για
την έκθεση βρετανικών πανεπιστημίων
στις 17-18 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο
Hilton, με διοργανωτή το British Council.
15/11/2017 - 21/11/2017
• Εφαρμογή του τεστ επαγγελματικού
προσανατολισμού Horizon σε μαθητές της
Γ΄ Γυμνασίου σε συνεργασία με συμβούλους
της εταιρείας eurostudiescy, οι οποίοι
ανέλυσαν τα αποτελέσματα στους
μαθητές.

16/11/2017 - 21/11/2017
• Παρουσιάσεις σε όλα τα τμήματα της
17/10/2017
Α΄ Λυκείου για τις επιλογές μαθημάτων
• Ενημέρωση της Γ΄ Γυμνασίου για το τεστ κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon.
16/11/2017
23/10/2017
• Απογευματινή διάλεξη σε γονείς και
• Διοργάνωση Open Elective σε συνεργασία μαθητές με θέμα τις Σπουδές στη Γαλλία
με τη σχολική ψυχολόγο του σε συνεργασία με το Γαλλικό Πολιτιστικό
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κάλλια Κέντρο. Ομιλήτρια η κυρία Νάτα
Λοϊζίδου, για Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
Παπαευτυχίου.
• Διοργάνωση Open Elective για τη Γ’
γυμνασίου σε συνεργασία με την εταιρεία 20/11/2017
Compass4U με θέμα: «Life Coaching». • Χορήγηση του τεστ επαγγελματικού
Ομιλήτρια η κλινική ψυχολόγος Μαρία προσανατολισμού Horizon σε μαθητές
Περιστιάνη,
διευθύντρια
μονάδας Α΄ και Β΄ Λυκείου που παρουσίαζαν
οικογενειακής συμβουλευτικής.
αναποφασιστικότητα στο θέμα των
επαγγελματικών επιλογών.
25/10/2017
• Διοργάνωση συμμετοχής της Α΄ Λυκείου 22/11/2017 και 24/11/2017
στο
Πρόγραμμα
Υποδοχής
του • Πραγματοποίηση Open Elective στη Γ΄
Πανεπιστημίου Κύπρου. Παρακολούθηση Γυμνασίου με ομιλήτρια τη Μαρία Περιστιάνη,
διαλέξεων από ακαδημαϊκούς, ανά ομάδα κλινική ψυχολόγο, διευθύντρια μονάδας
προσανατολισμού.
οικογενειακής συμβουλευτικής της
• Μάθημα στη Γ΄ Γυμνασίου με θέμα εταιρείας Compass4U με θέμα το Life
ικανότητες, ενδιαφέροντα και επιλογή Coaching.
επαγγέλματος.
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23/11/2017
20/12/2017
• Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Yποδοχής • Διάλεξη σε γονείς των μαθητών
Μαθητών της Α΄ Λυκείου στο της Γ΄ Γυμνασίου με θέμα τις ομάδες
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρακολούθηση προσανατολισμού στο Λύκειο και το
διαλέξεων από ακαδημαϊκούς, ανά σύστημα εισδοχής στα Πανεπιστήμια
ομάδα προσανατολισμού.
Κύπρου, Ελλάδας και εξωτερικού.
24/11/2017
Ιανουάριος
• Παρουσίαση για τη Συμβουλευτική και
Επαγγελματική αγωγή στο OPEN DAY 15/01/2018 - 19/01/2018
της Σχολής.
• Παρουσίαση σε όλα τα τμήματα της
Β΄ Λυκείου για τις επιλογές που θα
δικαιούνται στα κρατικά πανεπιστήμια
29/11/2017
• Διάλεξη Σχολικής Ψυχολόγου Κάλλιας Κύπρου και Ελλάδας, με βάση τις
Λοϊζίδου (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) για επιλογές μαθημάτων τους. Δόθηκε
τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις σχετικό υλικό.
κοινωνικές δεξιότητες στη Β΄ Γυμνασίου.
18/01/2018
• Διοργάνωση συνάντησης του σχολικού
Δεκέμβριος
ψυχολόγου Αντρέα Δημητρίου με
μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου με θέμα τη
01/12/2017
• Έναρξη ατομικών συναντήσεων με μαθητές διαχείριση άγχους των εξετάσεων.
Α΄ Λυκείου για επιλογή μαθημάτων
κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου με 23/01/2018
βάση τις επαγγελματικές τους επιλογές, • Επικοινωνία με απόφοιτους εθνοφρουρούς
αλλά και με βάση τις ικανότητές τους που αιτήθηκαν σε πανεπιστήμια της
ανά μάθημα.
Αγγλίας για εκκρεμότητες σε σχέση με την
αίτηση UCAS (μετάφραση απολυτηρίων,
αποστολή πιστοποιητικών).
05/12/2017
• Διάλεξη σε γονείς των μαθητών της
Α΄ Λυκείου για την επιλογή μαθημάτων 24/01/2018
προσανατολισμού και για το σύστημα • Συνάντηση με μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου
εισδοχής στα Ανώτερα και Ανώτατα για τις τελικές διευθετήσεις των
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και αιτήσεων UCAS.
εξωτερικού.
25/01/2018
08/12/2017
• Ενημέρωση Λυκείου και Γυμνασίου για
• Διοργάνωση μαθημάτων οικονομικών, την 9η ημερίδα Πληροφορικής του
λογιστικής, πολιτικής οικονομίας και Πανεπιστημίου Κύπρου. Δόθηκε υλικό.
οργάνωσης – διοίκησης επιχειρήσεων • Συμμετοχή στην παρουσίαση του
σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από τους αθλητικού σχολείου. Παρουσίαση των
τρεις οικονομολόγους καθηγητές της πλεονεκτημάτων των αθλητών σε
Σχολής μας.
σχέση με την εισδοχή στα πανεπιστήμια
Κύπρου και εξωτερικού.
13/12/2017
• Διοργάνωση παρουσίασης Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου για τις σπουδές στην Φεβρουάριος
Ακτινολογία – Ακτινοδιαγνωστική, 08/02/2018
Φυσιοθεραπεία και ενημέρωση από τον • Ενημέρωση Λυκείου για το πρόγραμμα
στρατιωτικό κ. Κυριάκο Γιόκκα για τις «Γίνε φοιτητής για 1 ημέρα» του
Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Δόθηκε
Υπαξιωματικών στους μαθητές της Γ΄ υλικό και αιτήσεις.
Γυμνασίου.
• Ενημέρωση μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου
και Α΄ - Β΄ Λυκείου μέσω των
καθηγητριών της Πληροφορικής για το
18/12/2017
• Διοργάνωση διάλεξης στην Α΄ Λυκείου θερινό σχολείο του CIIM, με θέμα «Learn
για τις σπουδές στο εξωτερικό – to code with python».
ομιλητής ο Χαράλαμπος Παπαγιάννης, • Ενημέρωση μαθητών Θετικών Επιστημών
διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας του Λυκείου για την ημερίδα του
Eurostudiescy. Ανάλυση κριτηρίων Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τα
εισδοχής, πληροφορίες για δίδακτρα και επαγγέλματα υγείας με τίτλο «Αγγίζω
προσφερόμενους κλάδους σπουδών.
την υγεία».
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13/02/2018
• Ενημέρωση Α΄ και Β΄ Λυκείου για το
θερινό σχολείο του CIIM.
14/02/2018
• Έναρξη αποστολής απαντήσεων στις
αιτήσεις UCAS (firm and insurance choices)
για τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου
Βασιλείου, κατόπιν συναντήσεων με
τους μαθητές, που αιτήθηκαν.
15/02/2018
• Ενημέρωση όλων των τμημάτων του
Λυκείου για την εκπαιδευτική έκθεση
«Εκπαίδευση και Καριέρα 2018». Δόθηκε
επιστολή.
21/02/2018
• Έναρξη ατομικών συναντήσεων με τη Γ΄
Λυκείου
για
τη
συμπλήρωση
μηχανογραφικών αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ
Κύπρου. Ενδελεχής έλεγχος πλαισίων
πρόσβασης που καταχωρήθηκαν στις
αιτήσεις με σκοπό την ορθή συμπλήρωση,
μελλοντικά, των αιτήσεων της Ελλάδας.
• Διοργάνωση Open Elective σε συνεργασία
με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Κύπρου Δρ. Δέσπω Φαττά Κάσινου. Οι
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάριο
με θέμα: «Παρουσίαση του Επαγγέλματος
του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών, του Πολιτικού
Μηχανικού,τουΜηχανικούΠεριβάλλοντος
και του Χημικού Μηχανικού». Ομιλητές
ήταν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου Δρ Γιώργος Έλληνας, Δρ Συμεών
Χριστοδούλου, Δρ Λήδα Ιωάννου-Ττόφα
και Δρ Ειρήνη Μιχαήλ-Κορδάτου.
• Συνάντηση με τη Γ΄ Λυκείου στο
αμφιθέατρο για γενικές πληροφορίες για
τις Παγκύπριες Εξετάσεις, 2018.
26/02/2018
• Διανομή Προγράμματος Παγκύπριων
εξετάσεων, 2018 στη Γ΄ Λυκείου.

Μάρτιος
06/03/2018
• Συνάντηση με μαθητές της Γ΄ Λυκείου,
που ενδιαφέρονται για Στρατιωτικές
Σχολές. Αριθμός θέσεων, διαδικασία
διεκδίκησης, αίτηση. Επικοινωνία με
γονείς.
08/03/2018
• Ενημέρωση της Γ΄Λυκείου για το δικαίωμα
επιλογής των Μαθηματικών Κοινού
Κορμού για το 3ο επιστημονικό πεδίο.
Ενημέρωση για το δικαίωμα διεκδίκησης
2 επιστημονικών πεδίων στις αιτήσεις
της Ελλάδας.

09/03/2017
• Ολοκλήρωση των ατομικών συναντήσεων
για τη συμπλήρωση των αιτήσεων για τα
ΑΑΕΙ Κύπρου. Ενημέρωση γονέων για το
κόστος των Παγκύπριων Εξετάσεων.
• Συνάντηση με τη Γ΄ Λυκείου για τις
αιτήσεις για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας – γενική
ενημέρωση.
• Αντιστοίχιση πλαισίων πρόσβασης –
υπολογισμοί μαθημάτων ανά επιστημονικό
πεδίο. Διασαφηνίστηκε γραπτώς στα
παιδιά ποια μαθήματα θα μετρήσουν
για κάθε επιστημονικό πεδίο που τους
ενδιέφερε στα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

26/03/2018
• Προετοιμασία και αποστολή των δελτίων
υγείας ΚΟΑ, ιατρικών βεβαιώσεων και
εντύπων πριμοδότησης με φύλλα αγώνος
για το μάθημα της Πρακτικής δοκιμασίας
- Παγκύπριες 2018 (για 5 μαθητές).
• Προετοιμασία εντύπου με προσφερόμενες
υποτροφίες ιδιωτικών πανεπιστημίων
της Κύπρου για τους μαθητές της Γ΄
Λυκείου. Επικοινωνία με Πανεπιστήμια
και κολλέγια.

14/05/2018
• Προετοιμασία μηχανογραφικού Ελλάδας
2018 για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας και όλους
τους κλάδους σπουδών - επικοινωνία με
Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, Ελλάδας και
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
15/05/2018
• Διοργάνωση συνάντησης τριών μαθητών
του Λυκείου με τον πιλότο της εταιρείας
Etihad κ. Χάρη Χριστοδουλίδη με σκοπό
την παροχή πληροφοριών για τις σπουδές
και το επάγγελμα του πιλότου.

27/03/2018
• Διευθέτηση συνάντησης καθηγητών
Φυσικής Αγωγής της Σχολής με μαθητές 21/05/2018
της Γ΄ Λυκείου που θα εξεταστούν την • Προετοιμασία νέου μηχανογραφικού
12/03/2018
δελτίου 2018 με όλες τις Σχολές της
• Συνάντηση με μαθητές της Γ΄ Λυκείου πρακτική δοκιμασία.
που θα δώσουν το μάθημα της
Ελλάδας με βάση τα πλαίσια πρόσβασης
πρακτικής δοκιμασίας. Δόθηκε υλικό.
και τα επιστημονικά πεδία του ΥΠΠ της
28/03/2018 - 01/04/2018
• Συμμετοχή στην εκδρομή της Α΄ Λυκείου Κύπρου και με βάση το μηχανογραφικό
στη Θεσσαλονίκη.
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
13/03/2018
Θρησκευμάτων της Ελλάδας (σύμπτυξη).
• Διοργάνωση Open Elective για τη Γ΄
Γυμνασίου με την καθηγήτρια του
Εις βάθος μελέτη των νέων Σχολών του
Απρίλιος
Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Φρύνη
νέου πανεπιστημίου.
Κακογιάννη Ντοά – Παρουσίαση του 20/04/2018
τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών • Παρουσίαση υποτροφιών των ιδιωτικών 23/05/2018
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. πανεπιστημίων και κολλεγίων της Κύπρου • Ειδοποίηση μαθητών της Γ΄ Λυκείου που
Συζητήθηκαν τα κριτήρια εισδοχής, οι στη Γ΄ Λυκείου. Δόθηκε υλικό. Ετοιμάστηκε εξασφάλισαν πριμοδότηση στην πρακτική
προοπτικές εργοδότησης και άλλες έντυπο με στοιχεία ενδιαφερομένων.
δοκιμασία για τις Παγκύπριες 2018.
πληροφορίες σχετικές με το τμήμα.
• Συνάντηση με μαθητές - ποδοσφαιριστές 25/04/2018
04/05/2018
της Γ΄ Λυκείου για τη διεκδίκηση • Έναρξη συνεργασίας με νέα ασκούμενη • Έναρξη ατομικών συναντήσεων με
υποτροφιών ΠΑΣΠ.
σχολική ψυχολόγο του Πανεπιστημίου μαθητές της Γ΄ Λυκείου για τη συμπλήρωση
Λευκωσίας.
αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας με βάση
τη δήλωση πλαισίων πρόσβασης στις
15/03/2018
αιτήσεις της Κύπρου.
• Διόρθωση και ενδελεχής τελικός έλεγχος 27/04/2018
αιτήσεων Παγκύπριων Εξετάσεων 2018. • Συνάντηση με τη Γ΄ Λυκείου, ενημέρωση
για το πρόγραμμα αιτήσεων τον Ιούνιο και
Ιούνιος -Ιούλιος - Αύγουστος
συζήτηση για το πρόγραμμα διαβάσματος
16/03/2018
για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, καθώς Τέλη Ιουνίου- Αύγουστος 2018:
• Συνάντηση με τη Γ΄ Λυκείου, συζήτηση
για τα κριτήρια εισδοχής στα ΑΑΕΙ και τη διαχείριση άγχους.
• Διευθέτηση εξασφάλισης υποτροφιών
Κύπρου και ΑΑΕΙ Ελλάδας – διαφορές.
σε ιδιωτικά πανεπιστήμια Κύπρου για
τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου αναλόγως
• Συνεργασία με το λογιστήριο της 30/04/2018
Σχολής για την πληρωμή των αιτήσεων • Αποστολή εντύπων στα ιδιωτικά βαθμολογίας.
της Γ΄ Λυκείου στο ΥΠΠ.
Πανεπιστήμια σχετικά με τη διεκδίκηση • Επικύρωση θέσεων σε πανεπιστήμια του
υποτροφιών από μαθητές της Γ΄ Λυκείου Ηνωμένου Βασιλείου για τελειόφοιτες
(στοιχεία επικοινωνίας και επιλογές).
μαθήτριες και απόφοιτους (αποστολή
19/03/2018
πιστοποιητικών).
• Διά χειρός υποβολή αιτήσεων Παγκύπριων
Εξετάσεων 2018 στην Υπηρεσία Εξετάσεων
• Υπενθύμιση απόφοιτων μαθητών –
ΥΠΠ για τελειόφοιτους και απόφοιτους. Μάιος
στρατιωτών για τη β΄ κατανομή θέσεων
Πανεπιστημίου Κύπρου και ΤΕΠΑΚ.
02/05/2018
19/03/2018 - 20/03/2018
• Ενημέρωση Α΄ και Β΄ Λυκείου για το • Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄
• Διήμερο εργασίας για τη Γ΄ Γυμνασίου θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Λυκείου για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Κύπρου,
και Α΄ Λυκείου.
Δόθηκε υλικό.
β΄ κατανομή θέσεων, αιτήσεις για ειδικά
κριτήρια κ.λ.π.
20/03/2018
11/05/2018
• Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου
• Ενημέρωση καθηγητών Γ΄ Λυκείου και • Παρουσίαση στην Α΄ Γυμνασίου με θέμα για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
διεύθυνσης για τα μαθήματα απόλυσης τη διαχείριση άγχους στις τελικές για τα ελληνικά ΑΑΕΙ (Αναμένεται
και πρόσβασης που δήλωσαν οι μαθητές εξετάσεις.
ειδοποίηση από το ΥΠΠ).
της Γ΄ Λυκείου.
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Στήλη
ήληΣυμβουλευτικής

μβουλευτικής
Χαράλαμπος
Παπαγιάννης
Διευθύνων
Σύμβουλος
της Εταιρείας
Eurostudiescy

Μπορείτε να μας παρουσιάσετε
συνοπτικά την εταιρεία σας;
H Eurostudiescy ιδρύθηκε το 2013 με
στόχο να καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στη
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό και να προσφέρει
ποιοτικές υπηρεσίες σε μαθητές και
υποψήφιους φοιτητές, προσφέροντάς
τους εναλλακτικές επιλογές για σπουδές
σε όλη την Ευρώπη.
Δεν
αντιπροσωπεύουμε
κανένα
πανεπιστήμιο, είμαστε αμερόληπτοι στη
διαδικασία και δίνουμε στον μαθητή όλες
τις δυνατές επιλογές για σπουδές στην
Ευρώπη.
Διαθέτουμε μία άρτια καταρτισμένη
ομάδα με 12 εξειδικευμένους Συμβούλους
Σπουδών και 5 ψυχολόγους για θέματα
προσωπικής ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε
παγκυπρίως με 70 και πλέον
φροντιστήρια και με την Ιδιωτική Σχολή
Φόρουμ.
Μέχρι σήμερα έχουμε εξυπηρετήσει
πέραν των 1800 μαθητών/υποψήφιων
φοιτητών και πελάτες μας φοιτούν σε
Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας,
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας,
της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της
Φινλανδίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχίας,
της Βουλγαρίας, κ.α.
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Σε ποιες χώρες υπάρχουν
προγράμματα σπουδών στην
αγγλική γλώσσα;
Ο παραδοσιακός προορισμός των
Κυπρίων συνεχίζει να είναι το Ηνωμένο
Βασίλειο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια
τάση για σπουδές σε αγγλόφωνα
προγράμματα σε διάφορες χώρες της
Ευρώπης, εφόσον σήμερα υπάρχουν
αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα αγγλόφωνα προγράμματα
λειτουργούν στα κρατικά πανεπιστήμια
των χωρών ταυτόχρονα με το
πρόγραμμα που διδάσκεται στην εθνική
γλώσσα, με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών
και τους ίδιους καθηγητές.
Τα αγγλόφωνα προγράμματα έχουν σκοπό
την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών
υψηλού επιπέδου. Απαραίτητα προσόντα
είναι το απολυτήριο Λυκείου με
ικανοποιητικό
βαθμό
17+
και
πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της
αγγλικής γλώσσας, π.χ. IELTS, IGCSE.

Σε ποιες χώρες υπάρχουν επιλογές
για σπουδές ιατρικής, οδοντιατρικής
και κτηνιατρικής στην αγγλική
γλώσσα;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία
αυξητική τάση για σπουδές στην
Ολλανδία. Πώς ερμηνεύετε την τάση
αυτή;

Υπάρχει η αντίστοιχη τάση για
σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα
στην Ιταλία;

Στην Ελλάδα και Κύπρο υπάρχουν οκτώ
Σχολές Ιατρικής και για Οδοντιατρική
και Κτηνιατρική υπάρχουν μόνο δύο
σχολές στην Ελλάδα. Εκ των πραγμάτων,
η εξασφάλιση θέσης σε πανεπιστήμια
του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ιδιαίτερα
δύσκολη και οι Κύπριοι μαθητές,
ενδιαφέρονται για σπουδές σε άλλες
χώρες που προσφέρουν αγγλόφωνα
προγράμματα.

Στην Ολλανδία υπάρχουν 14 ερευνητικά
πανεπιστήμια (Research Universities)
προσανατολισμένα στην έρευνα και 41
πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
(Universities of Applied Sciences)
προσανατολισμένα προς την ανώτερη
επαγγελματική - τεχνολογική εκπαίδευση.

Από το 2007 λειτουργούν στα ιταλικά
Πανεπιστήμια αγγλόφωνα τμήματα σε
διάφορες ειδικότητες. Συνολικά μέχρι
σήμερα σε 24 ιταλικά Πανεπιστήμια
υπάρχουν
και
λειτουργούν
103
πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία
γίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Με τη γνωστή ποιότητα της εκπαίδευσης
και το συγκριτικά χαμηλό κόστος ζωής,
οι σπουδές στην Ολλανδία θεωρούνται
ως μία νέα εξαιρετική εκπαιδευτική
πρόταση σε σχέση με την οικονομική
επένδυση του φοιτητή. Η τριτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ολλανδία είναι γνωστή
για την υψηλή της ποιότητα και το διεθνές
περιβάλλον των πανεπιστημίων. Με
περισσότερα
από
1.500
διεθνή
προγράμματα σπουδών, έχει τη
μεγαλύτερη προσφορά προγραμμάτων
που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
που άρχισαν να υλοποιούν προγράμματα
στην αγγλική γλώσσα.

Τα ιταλικά Πανεπιστήμια προσφέρουν
υψηλού επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση,
σύγχρονες τεχνικές εγκαταστάσεις, τον
καλύτερο συνδυασμό θεωρίας και
πρακτικής εμπειρίας, σε μία ασφαλή και
φιλική μεσογειακή χώρα, φημισμένη για
τη μακρά παράδοσή της ως ακαδημαϊκός
ρυθμιστικός παράγοντας, καθώς έχει
κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια
στον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στις σπουδές Ιατρικής,
συνολικά υπάρχουν επιλογές για
αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών,
σε 76 πανεπιστήμια, σε 15 χώρες.
Εξαιρετικές επιλογές για σπουδές
Ιατρικής σε κορυφαία πανεπιστήμια
παγκοσμίως θα βρούμε, στην Ολλανδία
με δίδακτρα €2060 ετησίως, στην Ιταλία
με δίδακτρα €657- €3800 ετησίως, στην
Ιρλανδία με δίδακτρα €3000 ετησίως,
στην Τσεχία με δίδακτρα €8500 - €13500
ετησίως και στην Ουγγαρία με δίδακτρα
€13500 - €17200 ετησίως. Η πρόσβαση
σε αυτά τα πανεπιστήμια προϋποθέτει
επιτυχία σε εξετάσεις Χημείας και
Βιολογίας και σε μερικές περιπτώσεις
Μαθηματικών ή/και Φυσικής.
Σε
ό,τι
αφορά
στις
σπουδές
Οδοντιατρικής, συνολικά υπάρχουν
επιλογές για αγγλόφωνα προγράμματα
σπουδών, σε 32 πανεπιστήμια, σε 11
χώρες. Εξαιρετικές επιλογές για
σπουδές Οδοντιατρικής σε κορυφαία
πανεπιστήμια παγκοσμίως θα βρούμε,
στην Ιταλία με δίδακτρα €2550 ετησίως,
στην Ιρλανδία με δίδακτρα €3000 ετησίως,
στην Τσεχία με δίδακτρα €11800 εώς
€13300 ετησίως και στην Ουγγαρία με
δίδακτρα €14300 εώς €17200 ετησίως.
Η πρόσβαση σε αυτά τα πανεπιστήμια
προϋποθέτει επιτυχία σε εξετάσεις
Χημείας και Βιολογίας και σε μερικές
περιπτώσεις Μαθηματικών ή/και Φυσικής.
Σε ό,τι αφορά τις σπουδές Κτηνιατρικής,
συνολικά υπάρχουν επιλογές για
αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, σε
14 πανεπιστήμια, σε 11 χώρες. Αρκετοί
Κύπριοι φοιτούν στην Ουγγαρία με
δίδακτρα €11000, στη Τσεχία με δίδακτρα
€7500, και στη Βουλγαρία με δίδακτρα
€4500. Η πρόσβαση σε αυτά τα
πανεπιστήμια προϋποθέτει επιτυχία σε
εξετάσεις Χημείας και Βιολογίας.

Στην Ολλανδία οι φοιτητές έχουν:
- Ιδανικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για
τους μελλοντικούς επιστήμονες και
ερευνητές
- Πολυπολιτισμική φοιτητική κοινότητα
- Χαμηλό κόστος διδάκτρων (2060€)
- Δυνατότητα μερικής απασχόλησης
- Ιδανική επιλογή για τον συνδυασμό
ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων και πρακτική εργασία σε
εταιρείες
- 3-6 μήνες πρακτική εργασία σε
εταιρείες διατίθεται στο πλαίσιο των
περισσότερων προγραμμάτων των
Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ενδεικτικά αντικείμενα σπουδών που
προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα,
είναι η Ιατρική, η Νομική, η Ψυχολογία,
η Φυσικοθεραπεία, τα Οικονομικά και η
Διοίκηση, οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
σπουδές, η Βιολογία, η Χημεία, η Φυσική,
η Ηλεκτρολογία, η Αρχιτεκτονική,
η Μηχανολογία, των Πολιτικών
Μηχανικών, η Πληροφορική, των Καλών
Τεχνών, η Γραφιστική και η Φωτογραφία.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι μπορεί
κάποιος να φοιτήσει σε προπτυχιακό
επίπεδο στην αγγλική γλώσσα σε
Πανεπιστημιακές
σχολές
όπως:
Ιατρική - Φαρμακευτική, Νοσηλευτική,
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών
Τηλεπικοινωνιών,
Μηχανικών
Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών,
Automotive,
Βιολογία,
Οικονομικά,
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, κ.α.
Οι σπουδές ιατρικής στην Ιταλία
αποτελούν μια από τις καλύτερες
επιλογές των υποψήφιων φοιτητών για
σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη και οι
εξετάσεις εισδοχής πραγματοποιούνται
στην Κύπρο κάθε Σεπτέμβριο.
Επίσης, το να σπουδάσεις αρχιτεκτονική
στην Ιταλία αποτελεί μια από τις
καλύτερες επιλογές παγκοσμίως. Οι
σχολές καλών τεχνών στην Ιταλία, στην
χώρα της τέχνης και της Αναγέννησης,
είναι σίγουρα μια δελεαστική πρόταση
για όσους επιθυμούν να κάνουν σπουδές
εξαιρετικού επιπέδου με παγκόσμια
αναγνώριση.

20

Για τη Δανία κα τη Σουηδία δεν
υπάρχουν δίδακτρα; Ποιες επιλογές
έχει ένας φοιτητής;
Όντως, στη Δανία και τη Σουηδία δεν
προβλέπονται δίδακτρα για σπουδές
στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι
δημοφιλείς προορισμοί κυρίως για
μεταπτυχιακές σπουδές.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Δανία
έχει μακρά παράδοση που συνδυάζει την
ακαδημαϊκή αριστεία με μια δυναμική και
καινοτόμο προσέγγιση στην εκπαίδευση
και την έρευνα. Οι πανεπιστημιακές
σπουδές στη Δανία παρέχουν γνώση και
έρευνα σε υψηλό διεθνές επίπεδο. Ο
πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει
12 Πανεπιστήμια και 13 Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης που προσφέρουν
αγγλόφωνα
προγράμματα
όπως:
Ναυτιλιακά, Γραφικές Τέχνες, Διοίκηση,
Μάρκετινγκ, Ψυχολογία, Αεροναυπηγική,
Ηλεκτρολογία, Οικονομικά, Βιολογία,
Νομική, Πληροφορική, Μηχανολογία,
Μουσική, κ.α.
Στη Σουηδία υπάρχουν 33 κρατικά
πανεπιστήμια-πανεπιστημιακά κολλέγια
σε ολόκληρη τη χώρα και επιπλέον 26
πανεπιστημιακά κολλέγια επιστημών
στον τομέα της υγείας. Υπάρχουν πολλά
προγράμματα σπουδών με γλώσσα
διδασκαλίας
τα
Αγγλικά,
όπως:
Οικονομικά, Χημεία, Μάρκετινγκ, Διοίκηση,
Μαθηματικά, Γραφικές Τέχνες, Φυσική,
Ηλεκτρολογία, κ.α.

Ανέκαθεν, οι Κύπριοι επέλεγαν για
σπουδές τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία
και τη Τσεχία. Ποια είναι η άποψή
σας;
Αυτοί οι προορισμοί συνεχίζουν και
σήμερα να προσελκύουν αρκετούς
Κύπριους για σπουδές και είναι όντως
παραδοσιακοί προορισμοί.
Η Τσεχία παρέχει υψηλού επιπέδου
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναβαθμισμένες
τεχνικές
εγκαταστάσεις
και
πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Το ανώτατο
εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας είναι
υψηλού επιπέδου και προσφέρει πολλά
προγράμματα σπουδών και στην αγγλική
γλώσσα. Ενδεικτικά, τα δίδακτρα σε
αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών είναι
περίπου €4,500 για Μηχανική, €7500 για
Φυσικοθεραπεία ή Κτηνιατρική, €8500
εώς €13500 για Ιατρική ή Οδοντιατρική.
Εξετάσεις εισδοχής πραγματοποιούνται
στην Κύπρο κάθε Ιούνιο - Ιούλιο. Μπορεί
κανείς να σπουδάσει στην αγγλική
γλώσσα και σε πολλά άλλα προγράμματα
με δίδακτρα περίπου €4000, όπως:
Νομική, Μουσική, Οικονομικά, Μαθηματικά,
Φυσική, Διοίκηση, κ.α.
Η Ουγγαρία επίσης προσφέρει υψηλού
επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση και
προσφέρει πολλά προγράμματα σπουδών
και στην Αγγλική γλώσσα. Ενδεικτικά τα
δίδακτρα σε αγγλόφωνα προγράμματα
σπουδών είναι περίπου €3700 για
Μηχανική, €6400 για Φυσικοθεραπεία,
€11000 για Κτηνιατρική, €13800 εώς
€17200 για Ιατρική ή Οδοντιατρική.
Εξετάσεις εισδοχής πραγματοποιούνται
στην Κύπρο κάθε Ιούλιο. Μπορεί κανείς
να σπουδάσει στην αγγλική γλώσσα και
σε πολλά άλλα προγράμματα με δίδακτρα
περίπου €5000, όπως: Βιολογία, Χημεία,
Πληροφορική, Μηχανική, Διοίκηση, κ.α.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2007 - 2008
λειτουργούν στη Βουλγαρία αγγλόφωνα
τμήματα στην Ιατρική και τη
Φαρμακευτική και από το 2011 στην
Οδοντιατρική και στην Κτηνιατρική και
το κόστος διδάκτρων είναι περίπου
€8000 ετησίως για την Ιατρική και
€4500 για την Κτηνιατρική.
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Ποιες άλλες επιλογές μπορεί να έχει
ένας φοιτητής για σπουδές στην
Ευρώπη, στην αγγλική γλώσσα;
Ενδεικτικά αναφέρουμε και άλλες
επιλογές που μπορεί να έχει ένας
υποψήφιος φοιτητής:
- Αυστρία με δίδακτρα από €726:
Διοίκηση, Φαρμακολογία, Βιοχημεία,
Βιολογία, Ηλεκτρολογία, Μάρκετινγκ,
κ.α.
- Γαλλία
με
δωρεάν
δίδακτρα:
Πληροφορική,
Γραφικές
Τέχνες,
Μαθηματικά, κ.α.
- Γερμανία με δωρεάν δίδακτρα:
Διοίκηση, Βιολογία, Επικοινωνία,
Γραφικές Τέχνες, Ηλεκτρολογία,
Οικονομικά, κ.α.
- Ισπανία
με
δίδακτρα
€1500:
Εκπαίδευση,
Ξένες
γλώσσες,
Αεροναυπηγική, Πολιτικές Επιστήμες,
Διοίκηση, κ.α.
- Βέλγιο
με
δίδακτρα
€900:
Υποκριτική, Επικοινωνία, Διοίκηση,
Μηχανική, Φιλοσοφία, Μάρκετινγκ,
Μουσική, κ.α.
- Νορβηγία με δωρεάν δίδακτρα:
Πληροφορική, Διοίκηση, Βιολογία,
Φωτογραφία, Γραφικές Τέχνες, κ.α.
- Φινλανδία με δωρεάν δίδακτρα:
Νοσηλευτική,
Φυσικοθεραπεία,
Οικονομικά, Διοίκηση, Μηχανική,
Μάρκετινγκ,Μηχανολογία,Ναυτιλιακά,
Επικοινωνία, κ.α.
Πέραν των πιο πάνω, υπάρχουν επιλογές
για σπουδές στη Λιθουανία, Λετονία
Εσθονία, Σλοβακία, Πολωνία, Κροατία,
Ελβετία, Μάλτα και Ρουμανία.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε
στους μαθητές;
Οι μαθητές να μάθουν να παίρνουν
πρωτοβουλίες, να αναζητούν την
καινοτομία και τη διαφορετικότητα, να
μη φοβούνται τη σκληρή δουλειά, να
ψάχνουν, να ψάχνονται και να μαθαίνουν
σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού
τους ταξιδιού. Να δεχτούν ότι η εποχή
της διεξόδου στο Δημόσιο έχει τελειώσει,
να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για
τον εαυτό τους και τη χώρα. Να έχουν
υπομονή και επιμονή, να αρχίσουν από
τα χαμηλά για να φτάσουν στα ψηλά.
Να συνταιριάζουν τις προσωπικές τους
κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα με
επαγγέλματα που αγαπούν, προσφεύγοντας
σε έγκυρες συμβουλές επαγγελματικού
προσανατολισμού και στοχεύοντας
θετικά στο αύριο. Γιατί το μέλλον ανήκει
σε αυτούς που το προετοιμάζουν.

Αυτή η ατζέντα ανήκει στον/στην:*
........................................................

2017-2018
Σχολική Χρονιά: .............................
Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ
Σχολείο: .........................................

* Αν κάποιος βρει αυτήν την ατζέντα....

...να τη διαβάσει
...να σκίσει τις σελίδες που θέλει να κρατήσει
...να επιστρέψει την ατζέντα!
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Το σχολείο σφύζει και πάλι από ζωή. Οι
µαθητές µας επέστρεψαν, έτοιµοι για µία
νέα σχολική χρονιά. Τα συναισθήµατα
ανάµεικτα… Χαρά, ενθουσιασµός, αλλά
και αγωνία για το νέο ξεκίνηµα, κυρίως εκ
µέρους των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου.

Εκλογ

Εορτασμός
1ης Οκτωβρίου

ές Μα
θητικ
ών Σ
υμβου
λίων
ΣΤΟΧ
ΟΣ:
Να ψ
ηφιστ
ώ τα
μίας
!!!

Ενδοσχολικός εορτασµός, για την ανακήρυξη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τη
µεστή σε διαχρονικά µηνύµατα, οµιλία του φιλόλογου
της Σχολής µας κ. Tάσου Ιεροδιακόνου και, στη συνέχεια,
ακούστηκαν ποιήµατα και τραγούδια από τους µαθητές
της Σχολής, στα οποία αποτυπώθηκε το νόηµα του
ηρωισµού όλων, όσοι αγωνίστηκαν για τη διεκδίκηση
της ανεξαρτησίας της πατρίδας µας και η ανάγκη
διαφύλαξης της κρατικής µας οντότητας.

Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ. –
Συνάντηση των

Υπευθύνων Τμημάτων

Γυμνασίου και Λυκείου με
τους μαθητές τους
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Συνάντηση Γνωριμίας
των διδασκόντων καθηγητών
με τους γονείς των μαθητών
της Α΄ Γυμνασίου

Β΄ Πανελλήνιος και Παγκύπριος Μαθητικός
Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός
Α΄ Βραβείο στην Κατηγορία Ζωγραφικής :
Χατζημιχαήλ Μαρίνα, Γ4
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05/10 ΗΜΕΡ Α ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Έναρξη Προαιρετικών Εξωδιδακτικών Δραστηριοτή

των

Body Conditioning – Limbering – Stretching
Στο μάθημα αυτό τα παιδιά κάνουν
ασκήσεις για ενδυνάμωση, οι οποίες τους
βοηθούν τόσο να αναπτύξουν την τεχνική
τους στοv χορό, όσο και το σώμα τους να
βρίσκεται σε άρτια φυσική κατάσταση.

Συγκέντρωση των

Body Conditioning – Limbering – Stretching
Γαλλικά – Γερμανικά – Ιταλικά - Ρωσικά
Duke of Edinburgh’s International Award
Αθλητικές δραστηριότητες: Πετόσφαιρα, Καλαθόσφαιρα
Ρομποτική
Engino
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Graffiti και Street Art
Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών

καθηγητών στον
καθηγητικό σύλλογο.
Μικρή δεξίωση από
τον Σύνδεσμο Γονέων.

ΤΑΧΥΔΡ
0 9 / 1 0 ΠΑΓ ΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡ Αμε θέμ α:

Duke of Edinburgh’s International Award
To πρόγραμμα Duke of Edunburgh’s International
Award παρέχεται στους μαθητές μας από την
αδειούχο εταιρεία One Step Further. Το
πρόγραμμα, ανάμεσα σε άλλα, προσφέρει στους
μαθητές δεξιότητες κι εμπειρίες, οι οποίες
αναγνωρίζονται από εργοδότες κι εκπαιδευτικά
ιδρύματα σε όλον τον κόσμο.
Έναρξη μαθη

προετοιμασία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΖΩΩΝ

μάτων

ς μαθητών
Στ΄ Δημοτικού
για εισδοχή
στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου.

Διαγωνισμός Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση, ΤΕΚΕ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΛΙΣΙΩΝ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ

Ως άτομα με ευαισθησίες για τα κοινά, θέλαμε να ασχοληθούμε με κάποιο πρόβλημα που βασανίζει την κοινωνία μας.
Κάνοντας μια βόλτα στη γειτονιά μας, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιττώματα σκύλων στους χώρους
πρασίνου, στα πάρκα, στα πεζοδρόμια και στις άκριες του δρόμου.
Εκτός από την αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, μήπως έχουμε συνειδητοποιήσει κατά πόσο αυτή η κατάσταση απειλεί
τη δημόσια υγεία, μολύνοντας κατ’ επέκταση το περιβάλλον; Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι η υπάρχουσα νομοθεσία που
υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες σκύλων να περισυλλέγουν τα περιττώματα των σκύλων τους από δημόσιους χώρους δεν έχει
φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αποφασίσαμε να εργαστούμε ως ομάδα για να βρούμε ένα τρόπο που θα λύσει το
πρόβλημα.
Έτσι, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ένα αυτόματο σύστημα κάδου για τα περιττώματα των
σκύλων, τύπου ‘vending machine’. Η λογική της λειτουργίας του είναι ότι κάθε φορά που κάποιο άτομο θα πετάει στον
κάδο το ειδικό σακούλι περιττωμάτων, ένας εσωτερικός μηχανισμός θα μπαίνει σε λειτουργία, δίνοντας στον χρήστη ως
αντάλλαγμα για την πράξη του, μια μικρή συσκευασμένη λιχουδιά (π.χ. τροφή ή μπισκότο) για το κατοικίδιο του. 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 κατοικίδιο τους και με έμμεσο τρόπο θα διατηρείται και το περιβάλλον καθαρό.
Ομάδα μαθητών:
Φραγκεσκίδου Ρεγγίνα Θεοδώρα
Φωκιανού Θάλεια
Σαββίδης Χαράλαμπος
Αμερικάνος Μιχάλης
Ζαχαρία Αλκίνοος
Κωνσταντίνου Ορέστης

- Β’ 2
- Β’ 2
- Β’ 3
- Β’ 3
- Β’ 3
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- Β’ 2

Υπεύθυνοι καθηγητές (Σχεδιασμός και Τεχνολογία):
Κουρέας Σάββας
Κωνσταντίνου Ανδρέα

Παζαράκι με κρέπες στην
Κεντρική Αυλή, με όλα τα
έσοδα να διατίθενται για
φιλανθρωπικό σκοπό.

ς
ριότητε
Δραστη της
ίσιο
στο πλα
ϊκής
Ευρωπα
Γλωσσών
Ημέρας

ΟΜΕΙΩΝ

Υπη ρεσ ιών
Διαγ ωνισ μός του Τμή ματ ος των Ταχ υδρ ομικ ών
<<Τα ψηφιδωτά της Κύπρου και τα Κυπριακά Γραμματόσημα>> ία γη. Στ’ ωραίο πολύπαθο κορμί η αγνή ψυχή δεν έσβησε. Και ζη, και ζη, και ζη», έγραψε ο Κωστής Παλαμάς, σε μια
κλίμα, σαγηνευτικά ορεινά τοπία και συνταρακτική ιστορία.
«Καλώς μας ήρθατε παιδιά, στην Κύπρο την αέρινη, στη Μακαρ
ειακό
μεσογ
σες,
θάλασ
ες
ήλευτ
αξιοζ
με
ύ
νησιο
Ενός
ου.
Κύπρ
της
προσπάθεια να ερμηνεύσει την αγνότητα και τη μοναδικότηταείναι γνωστή, ανά το παγκόσμιο, τόσο για την εκθαμβωτική φυσική της ομορφιά όσο και για την ιστορία της, αναπόσπαστο
Η Κύπρος, λοιπόν, αποτελεί το διαμάντι της Μεσογείου και νησιού. Αυτά τα διαμάντια του πολιτισμού μας, λοιπόν, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τη θεματολογία των
μέρος της οποίας αποτελούν τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά του ζουμε γραμματόσημα, με την ποικιλόμορφη θεματολογία τους, διεκδικούν ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
κυπριακών γραμματοσήμων. Τα μικρά αυτά χαρτάκια, που ονομάνία, στην οποία ζούμε, θεμελιώνοντας στη μνήμη και στην καρδιά μας το ιστορικό αίσθημα.
πολιτιστικής μας ταυτότητας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινω
ιστική μας κληρονομιά. Αρχικά, ένα πανέμορφο ψηφιδωτό, είναι
πολιτ
στην
αξία
η
ρβλητ
ανυπέ
θέσει
προσ
έχουν
και
μας
νησί
στο
ί
[…] Απαράμιλλης αξίας ψηφιδωτά έχουν ανακαλυφθε ωνα, προς τη Δάφνη. Εικάζεται πως δημιουργήθηκε στις αρχές του τρίτου αιώνα, ενώ βρέθηκε στην οικία του Διονύσου, μια
αυτό που παρουσιάζει τον ανεκπλήρωτο έρωτα του Απόλλ υσιάζει το ψηφιδωτό, η Δάφνη ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, την οποία ερωτεύτηκε παράφορα ο Θεός Απόλλωνας δίχως
εκείνη κατά τη
ρωμαϊκή έπαυλη της Κύπρου. Σύμφωνα με τον μύθο που παρο
τη μεταμορφώσει σε δέντρο, όπως κι έγινε. Στο ψηφιδωτό, εικονίζεται
να
της
α
πατέρ
τον
από
ε
ζήτησ
ει,
ξεφύγ
του
να
της
ιά
πάθε
προσ
ανταπόκριση. Εκείνη στην
ος και τον Θεό Απόλλωνα να την κοιτάζει έκπληκτος.
διάρκεια της μεταμόρφωσής της, με τον πατέρα της γερμένο στο έδαφ
Ερμή,
νεογέννητο θεό του κρασιού, Διόνυσο, στα γόνατα του αγγελιαφόρου
τον
ι
δείχνε
που
ωτό
ψηφιδ
το
και
ελεί
αποτ
,
ωτών
ψηφιδ
ων
υσμέν
Ακολούθως, δείγμα των μυθολογικά εμπνε
το οποίο κατασκευάστηκε τον τέταρτο αιώνα,.
συγκεκριμένα ψηφιδωτά, βρίσκονταν στην ομώνυμη εκκλησία της
Τα
αν.
χάθηκ
άδικα
τόσο
που
,
αριάς
Κανακ
της
ωτά
ψηφιδ
,
νωστα
Δε θα μπορούσε να μην γίνει ιδιαίτερη μνεία στα πασίγ αν και πουλήθηκαν στο εξωτερικό. Λέγεται πως αναπαριστούσαν τη Παναγία, να κρατά τον μικρό Χριστό στα γόνατα, τον
Παναγίας της Κανακαριάς, μέχρι που κλάπηκαν, λεηλατήθηκ Σήμερα, διασώζονται μόνο τμήματα των ψηφιδωτών.
αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Απόστολο Ματθαίο και Ιάκωβο.
ηση
ημα ενεργοποιούν τη μνήμη, ανακαλούν εικόνες και παγιώνουν στη συνείδ
ατόσ
γραμμ
Τα
ημα.
ατόσ
γραμμ
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Κυπρ
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ριστώ
αναπα
άλλα
Όλα τα πιο πάνω ψηφιδωτά και πολλά
καθετί άξιο να διατηρηθεί στον χρόνο. […]
την προώθηση του
οι οποίες εκδόθηκαν από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,c»μετωνστόχο
ήμων,
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τικά
Χαρακτηρισ
ς. Πιο συγκεκριμένα, στο γραμματόσημο «St matthew mosai ψηφιδωτά είναι της Κανακαριάς
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ς
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της
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child mosaic των 0,15 σεντ το ψηφιδωτό του νεαρού Χριστού. Και τα
ψηφιδωτό του Αποστόλου Ματθαίου, ενώ στο γραμματόσημοπερικChristλείει το φωτοστέφανο.
ενώ σε αυτά κυριαρχούν έντονα χρώματα. Τις δύο φιγούρες
ό
ύτρας Κύπρου δεν εκδηλώνεται μόνο στον αδιαμφισβήτητόυμετηςτηνφυσικ
πλανε
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[…] Ο συγκερασμός των παραπάνω
Για αυτόν τον λόγο, όλοι οφείλουμε να αναγνωρίσο
μας.
νησί
στο
ο
πλούτ
ατικό
πνευμ
υν
δίδο
προσ
που
ημα,
ατόσ
γραμμ
πλούτο, αλλά και στα ψηφιδωτά και τα
και να είμαστε περήφανοι που τα έχουμε.
Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, Β2
Α΄ παγκύπριο βραβείο (Απόσπασμα)
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21.10 Φορουμ SuperCup
o

Α΄ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Λυκειακού
κύκλου με θέμα: «Ψυχαγωγία - αγωγή ψυχής ή αγωγή προς κατανάλωση;»

Σε μια εποχή τόσο απαιτητική και τόσο ανταγωνιστική, όπου ο άνθρωπος βάλλεται από παντού και το άγχος
αποτελεί τη μόνιμη συντροφιά του, η γνήσια ψυχαγωγία θέτει τα θεμέλια που θα στεριώσουν την μετέπειτα
ζωή των νέων και θα οδηγήσουν στην ηθική εξύψωση και «εν Χριστώ» πνευματική ζωή. Δυστυχώς, οι σύγχρονοι
νέοι τείνουν να αποπροσανατολίζονται από εφήμερες απολαύσεις, παραγκωνίζοντας την ανυπέρβλητη αξία της
γνήσιας ψυχαγωγίας που αποτελεί αγωγή ψυχής. Ωστόσο, δε θα πρέπει να λησμονούν πως η επίγειος ζωή
καθορίζεται ως αδιάκοπος πνευματικός αγώνας καθάρσεως και αγιασμού, επομένως ο άνθρωπος επιβάλλεται
να περιορίσει τα περιττά εφαρμόζοντας το αρχαίο ρητό «Χρόνου φείδου δαπανώμενος γαρ εφ' α μη δει, ολίγος
εστίν εφ' α δει».
Αναντίλεκτα, ποικίλοι είναι οι παράγοντες που καθιστούν την πραγματοποίηση αυτή άπιαστο όνειρο και
μεγαλεπήβολη ιδέα. Δε θα αποτελούσε υπερβολή ο ισχυρισμός ότι οι νέοι αναλώνονται καθημερινά
παρακολουθώντας χαμηλής ποιότητας τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες μεταγγίζουν ευκαιριακά πρότυπα ικανά
να εθίζουν τους νέους και να τους απομακρύνουν από το δρόμο του Θεού και της εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει
γιατί το ηθικό ιδεώδες των ιθυνόντων των Μ.Μ.Ε αντίκειται προς το χριστιανικό, καθώς εξυπηρετούν οικονομικά
και πολιτικά συμφέροντα. Στο ίδιο μοτίβο, η ανάγκη για απόκτηση ολοένα και περισσότερων υλικών αγαθών δεν
αποτελεί εξ΄ ολοκλήρου εγγενές συστατικό της ανθρώπινης φύσης, αλλά ευνοείται μέσω μιας καταναλωτικής
κοινωνίας δομημένης βάσει του «έχειν», μιας κοινωνίας που εξευτελίζει την έννοια της ευτυχίας και
ευχαρίστησης. Έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος σπαταλά τον ελεύθερο χρόνο του στην ατέρμονη προσπάθεια για
ικανοποίηση των πλασματικών αναγκών.
[…]
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η ψυχαγωγία, η τέρψη και η χαρά αποτελούν γνώρισμα του Κυρίου και
επιδίωξη των ίδιων Του των μαθητών. Όμως ποια είναι η ορθή στάση του σύγχρονου χριστιανού απέναντι στην
ψυχαγωγία; Ας ανατρέξουμε στο χαρακτηριστικό παράδειγμα, της παραβολής του άσωτου υιού, ο οποίος
ξεμάκραινε όλο και περισσότερο από το πραγματικό νόημα της ζωής, εγκατέλειψε το σπίτι του και έζησε μια
ζωή γεμάτη ασωτίες, αγκυλωνόταν σε λάθη, πάθη και αδυναμίες αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει ότι το
νόημα της πραγματικής ευτυχίας δεν κρύβεται στις υλικές απολαύσεις και αγαθά. Ποιος είναι αυτός που θα
παραγκωνίσει τις υλιστικές απολαύσεις και θα κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης;
[…]
Αναμφίβολα, η προσευχή, η συμμετοχή στη λατρεία και η επαφή με τον Θεό αποτελεί τον ύψιστο τρόπο
ψυχαγωγίας, αφού η ψυχή του προσευχόμενου άγεται προς τον Κύριο. Έτσι το άτομο δοξολογεί, ευχαριστεί τον
Κύριο για τις αναρίθμητες ευεργεσίες του. Ταυτόχρονα, αντλεί δύναμη στο άτομο, προκειμένου να
αντιμετωπίσει κάθε είδους δυσκολία που πρόκειται να παρουσιαστεί στο δρόμο του. Καταληκτικά, η προσευχή
είναι η ζωή της ψυχής και η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό.
Ευλογοφανές είναι το συμπέρασμα, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος και υπεύθυνος για τις επιλογές του.
Ωστόσο, αυτός που θέλει να είναι ευσεβής δε χρειάζεται να βρίσκεται εντός του ναού για να θυμάται τον
Χριστό, καθώς τον φέρει μαζί του και ό, τι κι αν πράττει το πράττει για Εκείνον. Έτσι, ο χριστιανός με ορθόδοξο
ήθος μπορεί να ακτινοβολεί γύρω του τη χαρά και την αγάπη που βιώνει εσωτερικά και είναι αποτέλεσμα της
επαφής και της επικοινωνίας με τον συνάνθρωπό του. Με αυτό τον τρόπο ο νέος θα χαράξει ορθά τις
συντεταγμένες του, με τον Θεό συνοδοιπόρο και καθοδηγητή του, προκειμένου να κερδίσει τον πραγματικό
παράδεισο.
Κωνσταντίνου Έμιλυ-Άντρεα, Ε2
Τιμητική Διάκριση

Διοργάνωση διάλεξης σε γονείς με θέμα
«Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να αγαπήσουν
τον εαυτό τους» από τον Δρ. Μάριο Αργυρίδη,
Επίκουρο Καθηγητή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
ση
του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Μετά την ολοκλήρω
της διάλεξης ο Σύνδεσμος Γονέων παρέθεσε
δεξίωση με Cheese and Wine.

14.

017
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Έρανος Σώματος Εθελοντών: της
Οι μαθητές και το προσωπικόιδικές
Σχολής έφεραν πάνες και πα νωνικής
τροφές. Επίσης, η Επιτροπή Κοιομικά.
Πρόνοιας συνεισέφερε οικον

23/10-27/10/2017

ΜΙΑ
ΠΑΓΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 6
«ΦΟΡΟΥΜ SuperCup», στις εγκαταστάσεις
της Σχολής μας. Στη διοργάνωση, που
άνοιξε την αυλαία για την αγωνιστική
δράση των Aκαδημιών, μελών της
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών
Ποδοσφαίρου (ΠΟΑΠ), πήραν μέρος 11
ομάδες και περισσότεροι από 130 μικροί
ποδοσφαιριστές.
Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των
Galacticos, η οποία κέρδισε στον τελικό
την ΕΑΣ Αγίου Δομετίου στη
διαδικασία των πέναλτι.

Έρανος για οικονομική εν
του Παγκύπριου Συνδέσμοίσχυση
και Φίλων από τους υπεύ υ Καρκινοπαθών
της Επιτροπής Κοινωνικής θυνους καθηγητές
Ερυθρού Σταυρού, με την Πρόνοιας και
των μαθητών της Σχολής. πολύτιμη βοήθεια
οποίοι ενεπλάκησαν στη Οι μαθητές οι
εράνου, είχαν αναλάβει καδιεξαγωγή του
της εβδομάδας την πώληση θόλη τη διάρκεια
Συνδέσμου Καρκινοπαθών λαχνών του
και Φίλων στη
σχολική μας κοινότητα.
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Παρέλαση των μαθητών του
Γυμνασίου και Λυκείου

Τα Open Electives έχουν καθιερωθεί και αποτελούν
πλέον θεσμό στη Σχολή μας, καθώς εμπλουτίζουν,
αφενός, τις γνώσεις των μαθητών σε ποικίλους
τομείς, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το
αναλυτικό πρόγραμμα, και αναπτύσσουν, αφετέρου,
τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών.

ΕΟΡ ΤΑΣΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡ ΙΟΥ

37

Ενδοσχολικός εορτασµός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, µε σκοπό να καταθέσουµε και
εµείς το απόσταγµα της ψυχής µας, σαν ελάχιστο φόρο τιµής και ευγνωµοσύνης σ’ εκείνους που µε
τον ηρωικό αγώνα και το αίµα τους έγραψαν φωτεινές σελίδες λευτεριάς. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε
τη γιορτή της Σηµαίας, κατά την οποία ανακοινώθηκαν τα ονόµατα των σηµαιοφόρων και παραστατών
της Σχολής µας και ακούστηκε ο όρκος των σηµαιοφόρων και παραστατών. Ακολούθησε το κύριο
µέρος του εορτασµού, κατά τη διάρκεια του οποίου, ακούστηκε το µήνυµα του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισµού, κ. Κώστα Καδή και οµιλία από τη φιλόλογο της Σχολής, κ. Στέλλα Αντωνιάδου. Το
καλλιτεχνικό πρόγραµµα περιλάµβανε ποιήµατα, δρώµενα, χορούς και τραγούδια από τους µαθητές
της Σχολής µας. Η γιορτή ολοκληρώθηκε µε την τιµητική περιφορά των Λαβάρων και Σηµαιών.
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Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου,
παρακολούθησαν μία ενδιαφέρουσα διάλεξη με
θέμα τον «Σχολικό Εκφοβισμό», που έδωσαν, αρχικά,
ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ειδήσεων του
τηλεοπτικού σταθμού «Sigma», κ. Χρύσανθος
Τσουρούλλης, ο οποίος μοιράστηκε με τα παιδιά τις
προσωπικές του εμπειρίες ως θύμα σχολικού
εκφοβισμού και ακολούθως, η συντονίστρια του
τμήματος ψυχολογίας του Οργανισμού «Hope for
children», κ. Διαλεκτή Χατζούδη, η οποία μίλησε
επίσης στα παιδιά για το θέμα αυτό, το οποίο στις
μέρες μας έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.
Αναντίρρητα, με τη διάλεξη αυτή τα παιδιά
αντιλήφθηκαν τις σοβαρές επιπτώσεις του σχολικού
εκφοβισμού και την ανάγκη για συλλογική
προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.
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Εθνικές Παρελάσεις:

Με τιμή και υπερηφάνεια!

41

42

01-07/11
Η σχολική μας κοινότητα στήριξε τον
θεσμό του Ραδιομαραθωνίου,
συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό
χρηματικό ποσό στο πλαίσιο εράνου
που πραγματοποιήθηκε από την 1 η
μέχρι τις 7 Νοεμβρίου.

03/11/2017

1η ΕΚΔΡΟΜΗΗΗΗΗΗΗ!
Στιγμές χαλάρωσης και
ανεμελιάς στην πρώτη
σχολική μας εκδρομή.
Επισκεφθήκαμε τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα και
Πάντων των Ρώσων Αγίων και τα χωριά Καπέδες,
Κακοπετριά και Καλοπαναγιώτη, ξεφεύγοντας για
λίγο από τη σχολική ρουτίνα.

Απογευματινή δραστηριότητα
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
κάθε Τρίτη στη Σχολή.

14

Πωλούνται πίτσες
στην Κεντρική
Αυλή. Όλα τα
καθαρά έσοδα θα
διατεθούν για
φιλανθρωπικό σκοπό.

ΝΟΕ

2017

Οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να
εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, του διεθνούς
οργανισμού του θεσμού. Σε αυτό συμμετέχουν
περίπου 20000 μαθητές τον χρόνο, από όλες τις
ευρωπαϊκές και υπό ένταξη χώρες. Σκοπός του
είναι να δώσει σε μαθητές Λυκείου την
ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύτιμη
εκπαιδευτική εμπειρία που θα οδηγήσει στην
κατάρτιση των μελλοντικών Ευρωπαίων Πολιτών
και που θα συμβάλει στην κατανόηση του
τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Στα προγράμματα αυτά, οι νέοι
Ευρωπαίοι εκφράζουν ελεύθερα τις προσωπικές
τους απόψεις, ενώ καλούνται να πάρουν θέση
πάνω σε επίκαιρα θέματα. Έτσι, τους δίνεται η
ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια πρακτική,
ρεαλιστική εμπειρία προσομοίωσης των
λειτουργιών και της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

14 Ν

Το «ταξίδι» τωνιόβρη
συμμετάσχουν μαθητών που θα
του Ευρωπαϊκούστις δραστηριότητες
Νέων ξεκίνησε Κοινοβουλίου
καν ξεκινήσει πολύ νωρίς, προτού
έτος. Ήδη, από τ το νέο σχολικό
2017, η Σχολή μας,ον Αύγουστο του
πέρασε στην τε συμμετείχε, αφού
Εθνικό Συνέδριολική φάση, στο
μαθητές, Κωνστα του ΕΚΝ, με τους
Οικονομίδη Μαρ ντινίδου Ειρήνη Ε2,
Μικαέλλα Στ4, Νικίνα, Στ3, Ιωακείμ
Μιντίκκη Αναστ ολεττή Άντρια, Στ4,
Ζαχαριάδη Ιωνά ασία, Στ4 και
.

14/11 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΝ
Συµµετοχή στην Άτυπη συνεδρία του Υπουργικού Συµβουλίου στο πλαίσιο της Ηµέρας του Πολίτη, που
έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνεδρία παρόντες ήταν όλοι οι Υπουργοί, αλλά και ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας. Η Ηµερήσια ∆ιάταξη της Άτυπης Συνεδρίας του Υπουργικού Συµβουλίου περιλάµβανε
µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέµατα:
1. Φορολογικό πλαίσιο επένδυσης σε καινοτόµες επιχειρήσεις – Υπουργείο Οικονοµικών.
2. Μείωση οικιακών αποβλήτων, ∆ιαλογή στην πηγή και ανακύκλωση – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
3. Μέτρα και πολιτικές για πάταξη της διαφθοράς – Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως.
4. Προσβασιµότητα της νέας γενιάς στην Υγεία – Υπουργείο Υγείας.
5. Σχέδια νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας – Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού.
6. Πολιτική θετικών κινήτρων για µία ωφέλιµη και παραγωγική θητεία στον στρατό – Υπουργείο Άµυνας. 44

Απογευματινή
διάλεξη σε γονείς
και μαθητές με θέμα
τις Σπουδές στη Γαλλία,
σε συνεργασία με το
Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο.
Ομιλήτρια η κυρία
Νάτα Παπαευτυχίου.

16 - 11 - 2017
ετοχής της Σχολής
Ως επιβράβευση της άριστης συμμ
εσβευτής του
μας στο πρόγραμμα «Σχολείο – Πρ
δεκα μαθητές και
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δώ
τρια Αγγλικών
μαθήτριες με συνοδό την καθηγή
Στρασβούργο,
κ. Μαρία Δημητρίου, ταξίδεψαν στο
ίου για τέσσερις
έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ
τους στα κτήρια του
ημέρες. Σε μια ολοήμερη επίσκεψη
την ευκαιρία να
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχαν
μαθητές άλλων
μιλήσουν για τη Σχολή μας στους
και να συζητήσουν
χωρών, να χωριστούν σε ομάδες
αϊκές χώρες, επίκαιρα
με νέους από τις υπόλοιπες ευρωπ
ρωπαίων πολιτών, το
θέματα όπως η ασφάλεια των Ευ
γές ενέργειας και το
περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πη
, οι μαθητές και η
μέλλον της Ευρώπης. Στη συνέχεια
στο ημικύκλιο του
συνοδός καθηγήτρια πήραν θέση
θητές παρουσίασαν
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μα
ομάδες εργασίας
τις εκθέσεις, που εγκρίθηκαν από τις
ame». Κατά τη
τους και έπαιξαν το παιχνίδι «Eurog
οστολή της Σχολής
διάρκεια του ταξιδιού αυτού, η απ
ούρτη, το πιο
μας επισκέφθηκε, επίσης, τη Φρανκφ
Γερμανίας, τη γραφική
σημαντικό οικονομικό κέντρο της
σης, και το
πόλη της Χαϊδεμβέργης, καθώς επί
ό του ταξιδιού.
Βουκουρέστι ως ενδιάμεσο σταθμ
45

Ενδοσχολικός εορτασμός για την
Επέτειο Μνήμης Πολυτεχνείου, ως
ελάχιστος φόρος τιμής στα ηρωικά
νιάτα και στον ελληνικό λαό εκείνης
της αιματοβαμμένης εξέγερσης του
1973. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού,
ακούστηκε ομιλία από την εκπρόσωπο
του Κ.Μ.Σ , Ορφανού Ιωάννα, Ε2.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε ποιήματα, δρώμ
ενα και τραγούδια
από τα οποία οι μαθητές μας άντλησαν πολύτιμα διδάγματα
για το σήμερα.
Οι μαθητές της Σχολής μας, με δέος και σεβασμό, έστε
ιλαν τα δικά τους
μηνύματα για μια καλύτερη Παιδεία και κοινωνική Δικαιοσύ
νη.

.UN
18.11 - MEDI.M Μοντέλου

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Yποδοχ
Κύπρου. Παρακολούθηση διαλέξεων ής Μαθητών της Α’ Λυκείου στο Πανεπιστήμιο
από ακαδημαϊκούς ανά ομάδα προσ
ανατολισμού.
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Αγώνας δρόμου σε
ανώμαλο έδαφος
Γυμνασίου και
Λυκείου.

OPEN DAY
Κατά τη διάρκειά του “Open Day” της Ιδιωτικής Σχολής ΦΟΡΟΥΜ, οι
ενδιαφερόμενοι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το
πρόγραμμα της Σχολής.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια, κ. Αντιγόνη
Τζιαπούρα. Ακολούθως, η κ. Τζιαπούρα παρουσίασε τα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα της Σχολής και το καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Νοημοσύνης.
Στη συνέχεια, η καθηγήτρια Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Αγωγής, κ.
Κική Μαυρομάτη, υπογράμμισε τη δυνατότητα που παρέχει η Σχολή στους
μαθητές της να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, με τις οποίες
μπορούν να εξασφαλίσουν μία θέση στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας,
και συγχρόνως στις Εξετάσεις GCE για εισδοχή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του εξωτερικού.
Τον λόγο πήρε, στη συνέχεια, ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής, Δρ Σωκράτης
Κτίστης, ο οποίος παρουσίασε τη φιλοσοφία και την ερευνητική βάση του
«Προγράμματος Ανάπτυξης Νοημοσύνης».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση του Αθλητικού Τμήματος της
Σχολής ΦΟΡΟΥΜ, του οποίου Διευθυντής είναι ο κ. Νεόφυτος Λάρκου, σε
όσους γονείς ενδιαφέρονται για εισδοχή των παιδιών τους στο Αθλητικό
Τμήμα.
Στο πλαίσιο της δεξίωσης που ακολούθησε, οι γονείς είχαν την ευκαιρία
να συνομιλήσουν με τα μέλη της Διεύθυνσης και να λάβουν περαιτέρω
πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη λειτουργία της Σχολής.
47
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05-06/12/2017
Πωλούνται ζεστή σοκολάτα και
κέικ στην κεντρική αυλή. Όλα
τα έσοδα θα διατεθούν για
φιλανθρωπικό σκοπό.

Η χορωδία της Σχολής μας
επισκέφθηκε το Προεδρικό
Μέγαρο για να τραγουδήσει
τα κάλαντα.
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08/12/17

Η μαθήτρια Κωνσταντινίδου Ειρήνη, της Ε2 ήταν η μοναδική Κύπρια που επιλέγηκε
να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Εθνικό Συνέδριο του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου
Νέων στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, στις 14 - 17 Δεκεμβρίου 2017. Η μαθήτρια
μας είχε την ευκαιρία να συζητήσει με άλλους νέους Ευρωπαίους, μέσα στην
ομάδα της, αλλά και στη Γενική Ολομέλεια, καίρια προβλήματα που ταλανίζουν
την Ευρώπη και τον κόσμο. Μέσα από συζητήσεις, κατέληξαν σε αποφάσεις και
έγραψαν ψηφίσματα. Το θέμα με το οποίο καταπιάστηκε η μαθήτρια μας ήταν:
«Μελλοντικές πόλεις: τρόποι βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».

ΔΕΥΤΕΡΑ 18
ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ
Ημερίδα για τον Κλάδο
Οικονομικών και για τα
μαθήματα Λογιστικής και
Πολιτικής Οικονομίας, για
τους μαθητές της Γ΄
Γυμνασίου.

θλημα Λυκείων
τά
ρω
Π
ό
κ
α
ει
ερ
ιφ
Περ
η Σχολή μας,
Ποδοσφαίρου 5x5 στ Υπουργείο
που διοργανώνει το ού.
μ
Παιδείας και Πολιτισ

Διοργάνωση διάλεξης για τους
μαθητές της Α΄ Λυκείου για
τις σπουδές στο εξωτερικό
από την εταιρεία Eurostudiescy.

Τετάρτη 12/12

ιδευτικού»
«Ημέρα Εκπα υ Παιδείας
του Υπουργείο : Επιμόρφωση
και Πολιτισμού και αργία
εκπαιδευτικών ητές.
για τους μαθ

13/12/2017
OPEN ELECTIVES

Διοργάνωση παρουσίασης Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου για τις σπουδές στην Ακτινολογία
– Ακτινοδιαγνωστική, Φυσιοθεραπεία και
ενημέρωση από τον στρατιωτικό κ. Κυριάκο
Γιόκκα για τις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.
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Η χορωδία
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π
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25/01

16/01

τμήματος της
ύ
κο
τι
λη
αθ
υ
το
ς
ση
Εκδήλωση παρουσίαχή του Γραφείου Σ.Ε.Α.: Παρουσίαση ν
ο
Σχολής. Συμμετ άτων των αθλητών σε σχέση με τη
των πλεονεκτημεπιστήμια Κύπρου και εξωτερικού.
εισδοχή στα παν

Συμμετοχή μαθητών στον Παγκύπριο
Σχολικό Αγώνα Δρόμου «Τρέχω για
την Υγεία μου», στον Μόλο Λεμεσού

17/01

Open electives για τους
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.
Διάλεξη από την εταιρεία RDD
Training and Consulting Limited με θέμα:
«Παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις,
χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός
και λογιστική». Ομιλητές οι κύριοι
Νικόλας Χριστοδούλου και Μαρτίνος
Μαρτούδης.

18/01

20/01
Υό τον τίτλο «Καινοτομία, Συνεργασία, Ειχειρηματικότητα» ραγματοοιείται σήμερα η Διασχολική Ημερίδα
«Cyprus Youth Parliament (CYP) Project in Schools», υό την αιγίδα του Ε.Κ.Νέων Κύρου. Στην εκδήλωση,
συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες αό τη Σχολή μας, τη Σχολή Φάλκον, την Αμερικανική Ακαδημία
Λευκωσίας και το Grammar School Λευκωσίας. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να ροσφέρει μια μοναδική,
θετική, ρακτική, εκαιδευτική εμειρία, ου μορεί να αλλάξει τον τρόο σκέψης των μαθητών, ροωθώντας
την ευρωαϊκή διάσταση στην αιδεία. Με την ημερίδα αυτή, οι μαθητές/-τριες έχουν την ευκαιρία να
εξοικειωθούν με τα διάφορα στάδια, ου ακολουθούνται στο Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο, ροτού ψηφιστούν
νομοσχέδια. Τη Σχολή μας εκροσωούν οι μαθητές: Οικονομίδη Μαρίνα, Στ3, (ροεδρεύουσα), Βίδρας
Νικόλας, Στ2 (ρόεδρος του Συμβουλίου), Καλάλη Δάτης, Δ2, Ζαχαρία Χάρης, Δ2, Στασή Μαρίνα, Δ2,
Κωνσταντινίδου Ειρήνη, Ε2, Γρηγορίου Αθηνά, Δ1, Νικάνδρου Ιωάννης, Δ1, Γεωργιάδης Δημήτρης, Δ1,
Μαντορίνη Δόμνα, Δ2 (ομάδα δημοσιογράφων) και Σύρου Ανδρέας, Δ2 (μέλος της οργανωτικής ειτροής).
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29/01

ν εκκλησιασµό
ων της Σχολής µας στο
Συµµετοχή των Λαβάρ
λής για τη
κεντρική αυλή της Σχο
και συγκέντρωση στην
θητών, οι
µα
των
η
ωσ
ν και ανακοίν
Γιορτή των Γραµµάτω
ς επίδοσής
στη
άρι
της
τροφίες λόγω
οποίοι εξασφάλισαν υπο
γωνισµούς.
αν σε παγκύπριους δια
τους και που διακρίθηκ

Αιμοδοσία εις μνήμην Κώστα Τζιαπούρα και δειγματοληψία σιέλου από το Καραϊσκάκειο
Ίδρυμα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τους Γονείς και τους Καθηγητές της Σχολής.

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄
Λυκείου για τη Στρατιωτική
Θητεία και διάλεξη, για τις
μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου, με
θέμα «Διαχείριση Άγχους», από
τον σχολικό ψυχολόγο κ. Αντρέα
Δημητρίου, σε συνεργασία με το
γραφείο Σ.Ε.Α.

27.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Παγκύπριος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Έκφρασης
«Το παιδί θύµα του Ολοκαυτώµατος»
Σε λένε Χάννα, µε λένε Άννα
Χάννα,
φωνάζω ψιθυρίζοντας,
σε λένε Χάννα, µε λένε Άννα
ήσουν δεκαέξι χρονών
µε άγνοια κινδύνου, µε όνειρα, µε πάθος για τη ζωή
ήσουν δεκάξι χρονών όµοια µε όλα τα κορίτσια του κόσµου,
µα ήσουν διαφορετική.
Έκανες κάτι τροµακτικό ˙ ήσουν Εβραία!
∆εν ήσουν εκλεκτή, δεν ήσουν άξια να ζήσεις,
δεν έρεε γαλάζιο αίµα στις φλέβες σου
δεν ανήκες στην Αρεία φυλή
Ήσουν ένα κατώτερο ον, ένα τίποτα,
ένας αριθµός στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
ένα σκουπίδι στο Άουσβιτς.
Μπήκες στο τρένο, ο ήχος από τις ράγες σε νανούριζε άλλοτε
σε διαπερνά κατευθείαν στην καρδιά τώρα.
Μελλοθάνατοι στριµωγµένοι.
Η θανατίλα σου τρυπά τη µύτη.
Κρατάς το χέρι της µητέρας σου,
βυθίζεσαι στο απελπισµένο βλέµµα του πατέρα σου.
Ψάχνεις απαντήσεις, ψάχνεις την ελπίδα
µ’ αυτή έµεινε πίσω στα κλειδαµπαρωµένα
σπίτια, στις χορταριασµένες αυλές µε τις
κούκλες των αδελφών σου να κείτονται άψυχες.
Ο κατάλογος µάκραινε κι η ζωή µίκραινε.
Κρίθηκες ανεπιθύµητη προορισµένη για εξόντωση,
ή ίσως για πειραµατόζωο ή για καταναγκαστικά έργα
ή στις πορείες θανάτου
και κατέληξες … στον θάλαµο αερίων.
Γυµνή, ορφανή, ακυρωµένη, σβησµένη µε µια µονοκοντυλιά,
µε ρηµαγµένη ψυχή, µε µάτια θολά,
όχι απ’ τα δάκρυα,
µα απ’ την απορία, απ’ τα αιµατηρά βέλη των «γιατί».
Χάννα,
φωνάζω ψιθυρίζοντας
µε λένε Άννα.
Είµαι δεκαέξι χρονών
µε όνειρα, µε πάθος για τη ζωή
όµοια µ’ όλα τα κορίτσια του κόσµου
όµοια µε σένα ... πόσο σε καταλαβαίνω
πόσο σβησµένη, ακυρωµένη, γυµνή κι ορφανή νιώθω
που δεν µπορώ ακόµα ν’ απαντήσω
εκ µέρους αυτών
τα αιµατηρά βέλη των «γιατί»…
Ορφανίδου Ιωάννα, Ε1
Συµµετοχή
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01/02/2018
Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας
2017 – 2018
Θέμα: «Στον Ειτάφιο του Θουκυδίδη, ο Περικλής ορίζει την
ιδανική σύζευξη, όως αυτή ενσαρκώνεται
στο ρόσωο του Αθηναίου ολίτη: «Και είμαστε οι ίδιοι ου φροντ
ίζουμε και για τα δικά μας και
για τα ολιτικά μαζί ράγματα, και ενώ καθένας μας κοιτάζει τη
δουλειά του, άλλος άλλη, δεν
κατέχουμε γι΄ αυτό λιγότερο τα ολιτικά».
Με βάση το ιο άνω αράθεμα, να ανατύξετε, σε δοκιμιακό
λόγο, τους τρόους με τους οοίους μορεί σήμερα
ο Ελληνισμός (Πολιτεία, Εκκλησία, Παιδεία), στηριγμένος στα ιδεώδ
η και τις αξίες ου διαχρονικά έχει καθιερώσει,
να συμβάλει στην ροαγωγή και ενίσχυση του ρόλου του ενεργ
ού ολίτη, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία του
δημοκρατικού ολιτεύματος.

07/02

ήτων
Μέρα εναλλακτικών δραστηριοτ

02/02

Σκι στο
χιονοδροµικό
κέντρο
Τροόδους

Σεμινάριο για τον Διαγωνισμό

Junior Achievement,
στα γραφεία της PWC

Στην γκρίζα εοχή του 21ου αιώνα ου διανύουμε, ου κατακλύζεται
αό στείρα αμφισβήτηση και έντονα σημάδια αρακμής,
σωρεία σύγχρονων ροκλήσεων λήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα
τους αδύναμους κρίκους του ελληνικού οικοδομήματος και
γενικότερα της Ευρωαϊκής Ένωσης. Η ολυείεδη κρίση ου μαστίζ
ει την εοχή μας, ηγάζει αό μια βαθύτερη κρίση αξιών,
αρχών και ιδανικών, την κρίση του δημοκρατικού ολιτεύματος. Προκε
ιμένου λοιόν η ανθρωότητα να κινηθεί μελλοντικά ιο
αισιόδοξα και να ξεφύγει αό τους μουντούς ορίζοντες αυτής της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης ου βιώνει, ειβεβλημένη
θεωρείται η στροφή ρος τον αρχαιοελληνικό ολιτισμό, ο οοίος
δύναται να μεταλαμαδεύσει, τόσο σε εθνικό, όσο και σε
οικουμενικό είεδο, διαχρονικά διανοήματα και κοσμοθεωρίες
ου μορούν να ροταθούν ως ασίδες αέναντι στις
αλλοτριωτικές τάσεις των καιρών, να οδηγήσουν στην διαμόρφωση
ενεργών ολιτών και συνεώς στον εκδημοκρατισμό της
κοινωνίας της αφθονίας του 21ου αιώνα.
Κανείς δεν θα μορούσε να διαφωνήσει με τη διαίστωση ως
η Ελλάδα αοτέλεσε τη μητέρα της Δημοκρατίας, αν και η
αθηναϊκή δημοκρατία είχε τα ψεγάδια της. Αλλά και ο ήλιος έχει
τις κηλίδες του! Οι αρχαίοι Έλληνες, ρόγονοί μας, έδωσαν
ρώτοι εριεχόμενο στην έννοια του ενεργού ολίτη και του ηθικού
ολιτικού, καθώς ταύτιζαν την ολιτική με την ηθική. «Η ηθική
αοτελεί το ένζυμο ου χωρίς αυτό η ολιτική μετατρέεται σε αγυρτε
ία». Γι΄αυτό στόχος του σύγχρονου συνειδητοοιημένου
ολίτη είναι αφενός, να θωρακίζεται και να καθοδηγείται αό την
ηθική και την ουσία της ενεργού ολιτότητας και αφετέρου να
αοτελεί μια αυτοδύναμη, αυτόβουλη, αυτόφωτη ροσωικότητα
ικανή να ροοδεύει τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό
είεδο.
Ο σύγχρονος Ελληνισμός καλείται να αντιμετωίσει άμεσα κρίσιμ
ες ροκλήσεις, γεγονός ου φανερώνει και τη γενικότερη ηθική
και ανθρωιστική κρίση του σήμερα, αφού ο Ελληνισμός αοτελεί
ενεργό και αδιάσαστο μέλος της Ευρωαϊκής Ένωσης, όσο
και καθοριστικό αράγοντα στις γενικότερες αγκόσμιες εξελίξεις.
Αρχικά, η ροσφυγική κρίση, η συνεχής ροή μεταναστών στα
ελληνικά εδάφη αοτελεί μια ρόκληση ου σείει συθέμελα τους
θεσμούς τόσο του τόου μας, όσο και του ενιαίου ευρωαϊκού
οικοδομήματος, αφού η ανθρωότητα καθίσταται αδύναμη να αντιμε
τωίσει ειτυχώς την έλευση τόσων χιλιάδων βασανισμένων
συνανθρώων μας. Ειρόσθετα, η εκδήλωση τρομοκρατικών ειθέσ
εων αό τους φανατικούς μαχητές της ίστης του Ισλαμικού
Κράτους ακόμη και σε κράτη με υψηλή στρατιωτική ασφάλεια, όως
η Γαλλία και η Γερμανία, αοτελεί ένα φαινόμενο ου
ροκαλεί αισθήματα ανασφάλειας, τρόμου και αγανάκτησης στους
ευρωαίους ολίτες καθώς εξευτελίζει κάθε έννοια
ελευθερίας και δημοκρατίας, εντείνοντας τον φανατισμό και την ξενοφ
οβία.
[…]
Κλείνοντας, η ενεργός ολιτότητα, ως αόρροια ενός δημοκρατικο
ύ ολιτεύματος, δεν είναι αλώς μια θεωρία, ένα όραμα
αραγματοοίητο. Είναι αγώνισμα, στο οοίο θα ρέει να συμμε
τέχουν όλοι, με είγνωση των δικαιωμάτων και των
υοχρεώσεων τους, με καθαρή συνείδηση και ξεκάθαρες ροθέ
σεις. Η εθνική συμαράσταση μορεί να ραγματοοιηθεί μόνο
με την όδευση αό τον στείρο ατομισμό, στην έννοια της ολότητας,
στην έννοια του συνόλου. Άλλωστε: «κανένας άνθρωος δεν
είναι νησί, λήρες και αυτάρκες. Κάθε άνθρωος είναι ένα τμήμα
της ηείρου, ένα κομμάτι της στεριάς. Αν ένας σβώλος χώμα
αρασυρθεί αό τη θάλασσα, τότε η Ευρώη μικραίνει, σαν να
είχε καταβυθιστεί ένα ακρωτήρι, σαν να χανόταν το αρχοντικό
των φίλων σου ή το δικό σου. Ο θάνατος κάθε ανθρώου με ελαττώ
νει, γιατί ανήκω στην ανθρωότητα. Γι’ αυτό μη στέλνεις να
ρωτήσεις για οιόν χτυάει η καμάνα, χτυάει για σένα».

Μαυρίδης Χριστόδουλος, Ε1
Χριστοδούλου Κυριάκος, Ε2
Κωνσταντινίδου Ειρήνη, Ε2

Eπίσκεψη
στον ιππικό
όµιλο
Λυθροδόντα

Ορφανίδου Ιωάννα, Ε1
Ζαχαρία Χάρης, ∆2

07/02

Ψυχοµετρικά
Γλωσσικής
Νοηµοσύνης
για τους
µαθητές
Γυµνασίου

Παρουσίαση Project από
οµάδα µαθητών της Α΄,
7 Φεβράρη 2018 Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου, στο
αµφιθέατρο της Σχολής

Paintball

Εξόρµηση για
ορεινή
πεζοπορία
στον Μαχαιρά

Στρατή Μυρσίνη, Στ4
Α΄ παγκύπριο βραβείο (Απόσπασμα)
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Η σηµερινή ηµέρα, 14 Φεβρουαρίου, είναι
αφιερωµένη στην αγάπη και η Σχολή µας γέµισε
µε κόκκινα τριαντάφυλλα. Μαθητές και καθηγητές
αγοράζοντας δεκάδες λουλούδια συνεισφέρουν στον
Σύνδεσµο Καρδιοπαθών Παιδιών.

ΛΑ Σ

ΑΚΙΑ
ΟΥΒΛ

ΚΙ ΑΛ

ΙΕΣ

Σ

ΧΟΡΟ

9 του Φεβράρη
του 2018
Επίσκεψη των γο
μαθητών του νιών των
Λυκείου στη Σχ Γυμνασίου και
ενημερωθούν ολή, για να
συμπεριφορά κ για τη
επίδοση των πααι την
ιδιών τους

09-11/02/2018
Οι μαθητές της Σχολής μας
Οικονομίδη Μαρίνα, Στ2, Βίδρας
Νικόλας, Στ2, Γεωργιάδης
Δημήτρης, Δ1, Ζαχαρία Χάρης, Δ2
και Καλάλη Δάτης, Δ2 συμμετέχουν
στο Mediterranean Model United
Nations (MEDI.M.UN).
Μαθητές από 34 σχολεία της Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας, Ισραήλ και Κίνας λαμβάνουν μέρος στη Σύνοδο, η
οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία σε καίρια θέματα
που απασχολούν την ανθρωπότητα και που έχουν διεθνές ενδιαφέρον για τη διπλωματία και την πολιτική.
Οι μαθητές συνεδριάζουν και συζητούν θέματα, που είναι υψίστης σημασίας στην ατζέντα των Ηνωμένων
Εθνών, εγκρίνουν και απορρίπτουν ψηφίσματα και συνομιλούν.
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Ο στόχος του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη της
Υπολογιστικής Σκέψης µέσω µαθηµάτων ροµποτικής. Το
κύριο συστατικό της Υπολογιστικής Σκέψης είναι η ικανότητα
κάποιου να µπορεί να σκεφτεί σαν εξειδικευµένος της
επιστήµης των υπολογιστών, όταν αντιµετωπίζει ένα
πρόβληµα. Στα µαθήµατα θα χρησιµοποιηθούν µικρά
εκπαιδευτικά ροµπότ και θα διδαχθούν οι τρόποι και οι
τεχνικές προγραµµατισµού τους.

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ

Ο∆ΡΟΜ

Κάθε Παρασκευή 2:30µ.µ.- 4:30 µ.µ.

ΣΑΚΟΥΛ

μεσα
Ο μαθητής Νικόλας Βίδρας, Στ2, βρίσκεται ανά
από
στους τρεις μαθητές που επιλέγηκαν μετά
δείας και
διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υπουργείο Παι
στο
Πολιτισμού για να εκπροσωπήσει την Κύπρο
στο
Πρόγραμμα «Μodel European Parliament» 2018.
ου,
Τάλιν της Εσθονίας από τις 17-24 Φεβρουαρί

Μαθήµατα Ροµποτικής σε συνεργασία µε το ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Εκδηλώσεις Τσικνοπέµπτης. Μια ιδιαίτερη µέρα
που έχει γίνει πλέον θεσµός για τη Σχολή µας. Τα
µέλη του Συνδέσµου Γονέων επιβλέπουν τους
µαθητές της Γ΄ Λυκείου και µαζί ψήνουν σουβλάκια,
σιεφταλιά, λουκάνικα, κ.α. Εδέσµατα προσφέρονται
στους καθηγητές και στα µέλη της ∆ιεύθυνσης.
Φυσικά από το τραπέζι δεν µπορούν να λείπουν και
τα καθιερωµένα «πουρέκκια».

21/02 Electives Γυμνασίου

Διοργάνωση από το Γραφείο Σ.Ε.Α., Open Elective σε
συνεργασία με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Κύπρου Δρ. Δέσπω Φαττά Κάσινου. Οι μαθητές της Γ΄
Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
σεμινάριο με θέμα: «Παρουσίαση του Επαγγέλματος του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
του Πολιτικού Μηχανικού, του Μηχανικού Περιβάλλοντος
και του Χημικού Μηχανικού». Ομιλητές οι καθηγητές του
Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Γιώργος Έλληνας, Δρ.
Συμεών Χριστοδούλου, Δρ. Λήδα Ιωάννου - Ττόφα και
Δρ. Ειρήνη Μιχαήλ - Κορδάτου.

Engino – Ρομποτική
Κάθε Πέμπτη 2:30 μ.μ. – 3:30 μ.μ.
Μέσα από την πειραματική διαδικασία με τα μοντέλα της Engino, τα παιδιά
μπορούν να μάθουν για τις απλές μηχανές (μοχλούς, κεκλιμένα επίπεδα, βίδες,
τροχαλίες, άξονες και άλλα εξαρτήματα), καθώς και για τις βασικές έννοιες
της φυσικής και των κατασκευών. Αφού τα παιδιά κατασκευάσουν τα δικά
τους ρομπότ με τα εξαρτήματα Engino, μπορούν να τα προγραμματίσουν με
τη συσκευή ρομποτικής ERP PRO 1.2, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις
εντολές του χρήστη/προγραμματιστή εκτελώντας συγκεκριμένες
λειτουργίες, όπως να αποφεύγουν εμπόδια, να ακολουθούν γραμμές και άλλα.
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Βασιλείου
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ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
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λίδης
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Άσκηση 1

01/03/2018
Παγκόσμια
Ημέρα
Μαθηματικών

Διαγωνισμός συγγραφής δημοσιογραφικού άρθρου φιλοσοφικού προβληματισμού
και έκφρασης ιδεών της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα:
«Τα Μαθηματικά στην Καθημερινή Ζωή»

«Το σύμπαν είναι ένα υπέροχο βιβλίο με ομορφιά, αρμονία και πολλές εκπλήξεις. Για να το διαβάσει όμως κανείς σωστά, πρέπει να ξέρει
μαθηματικά, γιατί είναι γραμμένο σε μαθηματική γλώσσα», έτσι είχε πει κάποτε ο Γαλιλαίος. Είναι ευρύτατα εδραιωμένη η άποψη ότι, τα
μαθηματικά, δεν είναι μια σειρά από στεγνές τεχνικές διαδικασίες, αλλά το κρηπίδωμα που μορφοποιεί και καθορίζει τη ζωή και τη σκέψη του
ανθρώπου. Μέσα στους αιώνες τα μαθηματικά, στο διάβα τους, πέρασαν από διάφορα εξελικτικά στάδια, αναπτύσσοντας μια αγαστή συνεργασία
μεταξύ ενός αξιωματικού τυπικού συστήματος με την εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών της καθημερινής ζωής. Προκειμένου να γίνει
κατανοητή η ασύλληπτα βαρυσήμαντη τους αξία, ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να εμβαθύνει στο μεγαλείο που κρύβει η πολυδιάστατη εφαρμογή
τους στην καθημερινότητα.
Μαθηματικά. Μια λέξη τόσο απλή, αλλά και τόσο εμβριθής συνάμα, με μια ηχώ ατέρμονη, η οποία επιβίωσε και άκμασε μέσα στους αιώνες. Αρχικά,
υπηρετούσαν αποκλειστικά την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων του ανθρώπου. Η συνεχής ανάγκη του, όμως, για τη μελέτη των αριθμών, της
δομής, του χώρου και της μεταβολής οδήγησε τον άνθρωπο πριν από 1000000 χρόνια, στη βαθύτερη αναζήτηση των μαθηματικών. Αυτή η εξέλιξη
οδήγησε στη διαμόρφωση μιας επιστήμης αποδεικτικού συλλογισμού, της οποίας οι καίριοι συντελεστές ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Ευκλείδης και ο
Πυθαγόρας ο Σάμιος. Ο Θαλής, θεωρείται ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος που απέρριψε τη μυθολογική εξήγηση των γεγονότων και προήγαγε την
επιστήμη. Ο Ευκλείδης, καθιερώθηκε ως ο πατέρας της γεωμετρίας, ενώ, ο Πυθαγόρας ως ο θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών και δημιουργός
του ομώνυμου θεωρήματος.
[…] Είναι κοινός τόπος ότι στη σύγχρονη, ραγδαία, μεταβαλλόμενη εποχή, τα μαθηματικά έχουν αποτελέσει έρεισμα στην εγκάρσια θεμελίωση
της δεσπόζουσας επιστήμης της πληροφορικής. Οι μαθηματικές έννοιες και τα θεωρήματα, αποτελούν το υπέρεισμα του θεωρητικού πλαισίου της
πληροφορικής, ενώ παράλληλα, μέσω αυτής γίνεται η αφομοίωση των μεθοδολογιών για σχεδιασμό πειραμάτων, τη συλλογή δεδομένων, την
ανάλυση, την επεξεργασία και την εξαγωγή ενός συμπεράσματος. Στη βάση του μαθητικού λογικού συλλογισμού δημιουργούνται τυποποιημένα
μοντέλα και διαδικτυακές εφαρμογές όπως κοινόχρηστες διασυνδέσεις καθώς και κοινά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία έχουν εδραιώσει τις
κοινωνικές, πολιτικές και ψυχοκοινωνικές ικανότητες των ανθρώπων.
[…] Αναμφίβολα, προκειμένου ένα κράτος να ανθίσει, να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, χρειάζεται την ύπαρξη μιας πολυσχιδούς οικονομίας η
οποία να βασίζεται σε σωστούς και έξυπνους υπολογισμούς. Όταν ένα κράτος, καταχραστεί τον ρόλο του και προβεί σε λάθος και άσκοπους
υπολογισμούς, καταλήγει νομοτελειακά στην πτώχευση, την ύφεση και την παρακμή του. Τα μαθηματικά αποτελούν το σημαντικότερο
μεθοδολογικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας υγιούς και αναβαθμισμένης οικονομίας. Η μέτρηση των μεγεθών της οικονομίας, με μαθηματικές
φόρμουλες, η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων, η διασύνδεση διαφορετικών μαθηματικών μοντέλων αλλά και η χρήση πιθανοτήτων
αποτελούν, μεταξύ άλλων, μερικές από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση μιας υγιούς οικονομίας σε ένα τόπο. Τα
μαθηματικά, λοιπόν, συνυπογράφουν στην οικονομική πρόοδο ενός κράτους και ως εκ τούτου την ιστορική του συνέχεια.
Ο συγκερασμός των παραπάνω διαπιστώσεων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη ζωή σηματοδοτείται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται μέσα από
τα μαθηματικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόοδο και ολοκλήρωσή της. Κάθε κοινωνία δημιουργείται, εδραιώνεται, αναπτύσσεται στη βάση
μαθηματικοποιημένων, λογικών εφαρμογών και αντιλήψεων, οι οποίες εκλογικεύουν την ύπαρξη και χαράσσουν το μέλλον της. Ως εκ τούτου όλοι
πρέπει να κατανοήσουν, να αναδείξουν και να διευρύνουν το απύθμενο μεγαλείο των μαθηματικών διότι εάν χαθεί αυτή η επιστήμη, τούτο το
βασικό κύτταρο του κοινωνικοπολιτικού και πνευματικού ιστού, οι συνέπειες μέλλουν να είναι για το γένος μας ολέθριες.

Η Ζωή έχει στον τραπεζικό της λογαριασµό €300. Θέλει να αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο και γι’ αυτόν τον λόγο αποταµιεύει
κάθε εβδοµάδα €25. Ο αδερφός της, ο Ιωάννης, έχει στον προσωπικό του λογαριασµό €250 και αυτός για να αγοράσει το ίδιο
κινητό µε την αδερφή του µπορεί να αποταµιεύει €35 την εβδοµάδα.
Να βρείτε:
α) Σε ποια εβδοµάδα τα δύο αδέρφια έχουν το ίδιο ποσό (να βρείτε τη λύση µε τρεις διαφορετικούς τρόπους).
β) Αν το κινητό τηλέφωνο στοιχίζει €800, να βρείτε ποιο από τα δύο αδέρφια θα καταφέρει να αγοράσει πιο γρήγορα το κινητό.
γ) Πόσα λεφτά θα έχει ο Ιωάννης µετά από 1 χρόνο, αν η µοναδική αγορά, που θα κάνει είναι το κινητό τηλέφωνο, που αγόρασε
και η αδερφή του.
x: εβδοµάδες
y: αποταµιεύσεις
Ζωή: y=300+25x
Iωάννης: y=300+35x

α.i)

α.ii)

β) Ζωή:

800-300=25x
500=25x
x=20

γ)

Ιωάννης:
800-250=35x
550=35x
x=15,7

Ω=250+35*52-800
Ω=1820-550
Ω=1270

y=300+25x
y=250+35x
300+25x=250+35x
50=10x
x=5

α.iii)

y=300+25x
y=250+35x
y-25x=300(+1) y-25x=300
y-35x=250(-1) -y+35x=-250+
10x=50
x=5

Ο Ιωάννης θα αγοράσει
πιο γρήγορα το κινητό

Ριαλά
ς
Τοφαρ Πέτρος,
Παντε ής Σάββας Γ3
∆ηµητ λή Στέφανο , Γ1
ρίου Χ
ς
αράλα , Γ3
µπος,
Γ1

Ιωάννου Χριστιάνα, Γ4
Έπαινος
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αί θο υσ α
Μ αθ ητ ικ ό Συ νέ δρ ιο , στ ην
ρο πό λε ως
εκ δη λώ σε ων τη ς Ιε ρά ς Μ ητ
λο στ ον
Λε με σο ύ με θέ μα « Το φύ
κα ι
άν θρ ωπ ο - Μ ια βι ολ ογ ικ ή
θε ολ ογ ικ ή πρ οσ έγ γι ση » .

Σε τρίγωνο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) στην προέκταση
της βάσης του προς το σηµείο Β παίρνουµε σηµείο ∆ και στην
προέκταση της βάσης του προς το σηµείο Γ παίρνουµε σηµείο Ε,
έτσι ώστε Β∆=ΓΕ.
α) Να αποδείξετε ότι: ∆ΑΒ=ΕΑΓ
β) Να αποδείξετε ότι τα ∆, Ε ισαπέχουν αντίστοιχα από τις ΑΒ και ΑΓ.

Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΓΕ και ΑΒ∆
1. ΕΓ=Β∆ (δεδοµένο) -Π2. ΑΓ=ΑΒ (δεδοµένο) -Π3. ΕΓΑ= ΑΒ∆ ( ΑΒΓ= ΑΓΒ, ΕΓΑ παραπληρωµατική µε
ΑΓΒ, ΑΒ∆ παραπληρωµατική µε ΑΒΓ
ΕΓΑ= ΑΒ∆) -ΓΤα τρίγωνα είναι ίσα καθώς ισχύει το κριτήριο Π-Π-Γ.

Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΓΖ και ΒΗ∆
1. ΕΖΓ= ΒΗ∆ (Απόσταση είναι κάθετη άρα και οι δύο είναι 90°) -Ο2. ΕΓ=Β∆ (∆εδοµένο) -Π3. ΗΒ∆= ΖΓΕ (κατακορυφήν γωνιές µε τις ίσες γωνιές βάσης του ισοσκελούς τριγώνου) -ΓΤα τρίγωνα είναι ίσα καθώς ισχύει το κριτήριο Γ-Ο-Π.
Άρα τα αντίστοιχα στοιχεία είναι ίσα 1 προς 1, άρα οι αποστάσεις ΕΖ και ∆Η ισούνται.

η
σ
η
κ
Άσ

3

Κτίστης Χρίστος, Γ3
Σιάµισιης Αντρέας, Γ2
Οικονοµίδης Αντρέας, Γ2
Χατζηευτυχίου Κωνσταντ
ίνος, Γ3

∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ= ΑΓ) και Ε τυχόν σηµείο της διχοτόµου Α∆.
Να αποδείξετε ότι:
α) Οι αποστάσεις ΕΖ και ΕΗ από τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα είναι ίσες.
β) Το τρίγωνο Ζ∆Η είναι ισοσκελές.
Αφού το τρίγωνο είναι ισοσκελές, τότε η διχοτόµος Α∆ είναι και διάµεσος και διχοτόµος

α) Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΖΕ και ΑΗΕ:
1) ΑΕ κοινή πλευρά -Π^ ^ (ΕΖ,ΕΗ αποστάσεις) -Γ2) Η=Ζ=90
^ ^ (Α∆ διχοτόµος) -Γ3) A1=A2
Κριτήριο Π-Γ-Γ
Τα τρίγωνα είναι ίσα
Τα αντίστοιχα στοιχεία είναι ίσα 1:1
ΕΖ=ΗΕ
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β) Συγκρίνω τα τρίγωνα ∆ΗΓ και Β∆Ζ:
^ ^ (Γωνίες βάσης ισοσκελούς τριγώνου) -Γ1) Β=Γ
2) Β∆=∆Γ (Α∆ διάµεσος) -Π3) ΗΓ=ΒΖ (Αφού ΑΓ=ΑΒ και ΑΖ=ΑΗ που
αποδείχτηκε στο α’ ερώτηµα) -ΠΓΠΠ
Τα τρίγωνα είναι ίσα
Τα αντίστοιχα στοιχεία είναι ίσα 1:1
∆Η=∆Ζ
τριγωνο Ζ∆Η ισοσκελές

10/03
Μαθητές της Σχολής
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Ζαχαριάδης Χρίστος, Γ2
Στρατής Ορέστης, Γ2
Κόκκινος Αντρέας, Γ2
Αργυρίδης Γιώργος, Γ1
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Στο πλαίσιο του µαθητικού επιχειρηµατικού
διαγωνισµού Junior Achievement
Cyprus, µαθητές της Σχολής µας έχουν
την ευκαιρία να πουλήσουν τα προϊόντα
της επιχείρησής τους, σε εκδήλωση που
διοργανώνει η PwC Cyprus.

Η Σχολή µας
συµµετέχει στη ∆ιηµερίδα Προεπιλογής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, µε θέµα
“Πώς πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να
αντιµετωπίσει την αυξανόµενη ανεργία
στους νέους;” Με τους µαθητές
Κωνσταντινίδου Ειρήνη, E2, Ζαχαρία Χάρη,
∆2, Γεωργιάδη ∆ηµήτρη, ∆1, Καλάλη ∆άτη,
∆2, Νικάνδρου Ιωάννη, ∆1 και Στασή
Μαρίνα, ∆2.
Η αποστολή µας πέρασε µε επιτυχία στην
τελική φάση και θα είναι ανάµεσα στα
σχολεία που θα συµµετάσχουν στο 12ο
Εθνικό Συνέδριο προσοµοίωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα λάβει
χώρα στο Πανεπιστήµιο UCLAN από τις
29 Αυγούστου µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου
Αυγούστου 2018.

La richesse de la langue française est
bien ancrée dans notre vie
quotidienne.

Chaque jour, nous utilisons un grand
nombre de mots français sans
même en être conscient, puisque
nous vivons dans une société
interculturelle qui facilite
l’appropriation de cette langue. Il
n’est pas difficile de constater qu’une
abondance déforme variées de la
langue (mots, expressions et idiomes) fait partie de notre vocabulaire.
Au fil des siècles, la culture et la langue française ont beaucoup influencé notre vie.
Enormément de mots et d’expressions se sont introduits dans notre langue.
Chypre a été placée sous la domination de la dynastie de Lusignan de sorte que les traits
de la langue française à l’époque de Lusignan sont nettement reconnaissables dans le
dialecte chypriote.
· vlanjin, “fois” (<issu du français ancien flanc)
· tsaera, “chaise” (<issu du français ancien chaire)
· koumandaria “vin doux de Chypre” (<issu du français ancien vin de
commanderie “la Grande Commanderie des Chevaliers de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem”)
La langue française a aussi beaucoup influencé le vocabulaire du grec moderne.
· kolaz (issu du français collage)
· champagne (ce vin effervescent a pris son nom de la région de Champagne
en France où la boisson a été produit pour la première fois).
· cognac (cette boisson alcoolisée a pris son nom de la ville de Cognac où elle a
été produite pour la première fois au 16eme siècle.)

ΕΥΡΩΠΑ

Η αποσ τολή µ α ς π έρα σε µ ε επ ιτυχί α στη ν τ ε λ ι κ ή φ άσ η κ αι θ α
είναι ανάµ εσα στα σχ ο λεί α π ου θ α συµ µ ε τ άσ χ ο υ ν σ τ ο 12 ο
Εθ νικ ό Συ ν έδ ριο π ροσο µ ο ί ω ση ς του Ε υρω π αϊ κ ο ύ Κ ο ι ν ο βο υ λ ί ο υ ,
που θ α λά β ει χώ ρα στο Π α ν επ ιστή µ ιο U C LA N απ ό τ ι ς 2 9
Αυ γού στου µ έχ ρι τη ν 1 η Σεπ τεµ β ρί ο υ Α υγο ύ σ τ ο υ 2 0 18 .
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20/03
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

1 7 .0 3 .2 0
18
ΪΚΟ ΚΟ
ΙΝΟΒΟ
ΥΛΙΟ

ΝΕΩΝ

Nous présenterons ci-dessous des mots français ayant intégré le lexique arabe.
· lamba (kabyle et peut-être arabe) : lampe
· funara (ar) et tafunart (kab): du français "foulard"
· kuzina (ar) et takuzint (kab): du français "cuisine"
Tous le monde parlent français!

Χριστοδούλου Γαλά
τεια, Ε1
Δημητριάδης Νικόλα
ς, Ε1
Συμμετοχή στον Παγκ
ύπριο
Διαγωνισμό Γαλλοφ
ωνίας
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ίου
21 Μαρτ α
μι
Παγκόσ
Ημέρα
Ποίησης

Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης του Κυπριακού
Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου στη
μνήμη του Κώστα Μόντη

Χίλιες ψυχές και μία βάρκα
Κάνει τον σταυρό του
έτσι είδε να κάνουν οι άλλοι…
Ένα στίγμα στο πλάι του ώμου
Πρώτα στη μια πλευρά, μετά στην άλλη
Δεν ξέρει γιατί,
απλά το κάνει…
Δεν θέλει να μη μοιάζει στους άλλους
Έτσι του έλεγαν πάντα
«Να κάνεις πάντα ό,τι και οι γύρω σου,
έτσι θα ζήσεις μια ηρεμη ζωή,
έτσι θα είσαι κανονικός άνθρωπος
πολιτισμένος
έτσι…έτσι…»
και οι λέξεις των ματιών αρχίζουν να κυλούν,
πάντα το κάνουν, πάντα όταν θυμάται…
Γιατί θυμήθηκε; Γιατί;
Οι άλλοι δεν θυμούνται, αυτός γιατί θυμήθηκε;
Το πόμολο της πόρτας γυαλίζει,
σαν τη ζωή όταν διαφέρει,
μέσα από αυτή τη διαφορά παρατηρεί και την αντανάκλαση…
Δεν είναι σίγουρος όμως αν ανήκει σ’αυτόν,
Το μόνο που βλέπει είναι πόνος,
Σχηματισμένος σε μια μάζα κατακρεουργημένης ψυχής
ίδιος με τους «άλλους» … αλλά διαφορετικός
Όχι!
Δεν πρέπει…
Έτσι έχει μάθει…έτσι…
«Για μια ήρεμη και κανονική ζωή», ακούει.
Δεν είναι φωνή, ούτε επιθυμία
μοιάζει με το αντίθετο της ζωής…
αλλά όχι τον θάνατο,
κάτι άλλο πιο αιχμηρό…
Υπάρχει; Ξένε! Φωνάζει…
Τα μάτια αντικατοπτρίζουν διπλό πόνο.
Κάποτε μιλούν, κάποτε φωνάζουν
Κάποτε λιώνουν … με λέξεις που δεν φαίνονται
αλλά ποτέ δε βλέπουν…
Είναι τα μόνα που ζουν σ’ ένα σώμα που απλά υπάρχει
Αυτό του δίνει το μοναδικό κουράγιο:
«Δεν θέλω να είμαι σαν τους άλλους
Θέλω να ζήσω, να γελάσω, να…»
«Ησυχία!»
Προσπαθεί να πνίξει κάθε επιθυμία
«Εσύ φταις! Αν δεν έμπαινες στη βάρκα…»
Σκέφτεται ξανά
Κάνει τον σταυρό του
παρόλο που όλοι έχουν φύγει.
Τώρα καταλαβαίνει…
Χέρια γεμάτα μελανιές, σώμα αόριστο, σχεδόν ανύπαρκτο…
Ψυχή όμως; Μάτια;
Πονάει…
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«Αν δεν ακολουθούσα τους άλλους δεν θα πέθαιναν…
Δεν έπρεπε να μπω στη βάρκα, έπρεπε να τους μιμηθώ…
Όπως τώρα αυτούς,
Αυτούς τους ίδιους, τους κοινότυπους, που με περνούν για «εκείνον»
Αυτοί που έχουν φαγητό, σώμα, καθαρό δέρμα,
Που πήγε όμως η ψυχή;»
Δεν φταίει αυτός, το ξέρει, δεν το παραδέχεται…
Στο κατώφλι ενός σπιτιού βλέπει δύο παιδιά
Φοβάται.
Τα στρατιωτάκια στα χέρια τους μοιάζουν με «εκείνους» τη μέρα της καταστροφής
Αν έμενε για πέντε λεπτά ακόμη…
Για να πει το «Σ΄αγαπώ» στη μαμά…
Τα μάτια μιλάνε ξανά
Θα τα καταφέρω!
Κοντοστέκεται, σκέφτεται
με μια φωτογραφία προχωράει προς το ίδρυμα,
ίσως να είναι και η τελευταία του νύχτα εδώ
Μα δεν ξέρει
Θα είναι σ’αυτό το μέρος ή θα ‘ρθει η μητέρα του να τον αγκαλιάσει;
Οι πληγές θα του απαντήσουν το πρωί.
Θα τα καταφέρει…Το ξέρει…
Εξάλλου, «οι άλλοι» που μιμείται,
που έχει αρχίσει να εκτιμάει, αλλά να μην εμπιστεύεται, δεν τον λένε:
«Προσφυγάκι;»
Έτσι κι αυτός είναι έτοιμος να φύγει…
Με γρατζουνιές και όπλα…
Με ανέχεια και πενία…
Με τα μάτια να στάζουν συνεχώς,
τις ίδιες λέξεις…
«Προσφυγάκι», έτσι τον είπε κι εκείνος ο κύριος, με την μπλε στολή
και τις πολλές ερωτήσεις,
την πρώτη μέρα μετά την καταστροφή…
Θα τα καταφέρει…
Για το σ΄αγαπώ της μαμάς,
Το τελευταίο χάδι του μπαμπά,
Τα δάκρυα της αδελφής…
αφού ήξερε πως ήταν η τελευταία φορά,
όταν τον έβαζε εκεί μέσα…
πριν τα στρατιωτάκια τη μεταφέρουν στη σκιά του αγγέλου …με τα μαύρα φτερά
Για όλα αυτά …θα τα καταφέρει! Θα φύγει…
Αυτή τη φορά όμως, χωρίς βάρκα…
Μενελάου Άννα, Β3
Τιμητικός Έπαινος
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Β΄ Πανελλήνιος και Παγκύριος Μαθητικός Λογοτεχνικός και
Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας 2017-18 με θέμα:
«Οι ήρωες στους αγώνες του Ελληνισμού για Ελευθερία, ηγή
έμνευσης των νέων στην Ελλάδα και την Κύρο»
Βρέχει, φυσά, το κρύο τσουχτερό, τ’ αγιάζι σφυροκοά. Βράδυ… ερημιά!
Βράδυ ... μοναξιά!
Ακούγονται μόνο τα τσαρούχια του τσολιά. Σε κλονίζει η λεβεντιά του.
Ο άγνωστος στρατιώτης ετάγεται α’ τον αιώνιο ύνο του.
Η ταφόλακα τον λακώνει… νίγεται, ασφυκτιά, φουντώνει …. ετάγεται …
θέλει καθαρό αέρα, τον «αέρα» της Πίνδου, τον αέρα των κλεφτών, τον αέρα της Λευτεριάς.
Ξεχύνεται στους δρόμους ορμητικός, τίοτα δεν τον συγκρατεί, εριλανιέται α’ άκρη σ’ άκρη.
Είναι στην Κερύνεια, στ’ Αργυρόκαστρο, στη Σμύρνη, στο Σύνταγμα, στο Μεσολόγγι,
αγγίζει τον Πενταδάχτυλο, τη Χίο, το εριβόλι της Παναγίας, τον Παρθενώνα.
Παρελαύνουν ταεινά μροστά του άνθρωοι, αλοί κι αγνοί ου έκαναν
την υέρβαση, ου έγιναν ήρωες. Οι ήρωες ολεμούν σαν Έλληνες…
Στο κρησφύγετο του Αυξεντίου ηχεί το μολών λαβέ του Λεωνίδα των
Θερμουλών
κι οι χίλιοι Πλαταιείς ορμούν. Πίετε εξ αυτών άντες. Των Αθανάτων το κρασί.
Ο Κολοκοτρώνης έφιος καλάζει α’ την οδό Σταδίου με την υογραφή
του Θεού για Λευτεριά
κι ο Βενιζέλος ροελαύνει στα χαρακώματα· ή τάν ή εί τάς στις αγχόνες
στην ράσινη γραμμή ου κοκκίνισε,
στο σκοευτήριο της Καισαριανής, στο οχυρό Ρούελ αι ημέτεραι δυνάμεις
αντιστέκονται….
Τα ξύλινα τείχη, Πυθία, ήξις αφίξης, σκοτωμένα όνειρα στα Αμελέ Ταμουρού
ο χρυσός αιώνας του Περικλή, ο ήλιος της Μακεδονίας ου δεν ξεθώριασε
κι ο έφεδρος ανθυολοχαγός κοιμάται μ’ ένα κόκκινο γαρύφαλλο στα
ρούλαια του Πολυτεχνείου.
Τα Ίμια αιμορραγούν, Μέγα Αλέξανδρε για δες καιρό ου διάλεξε ο χάρος να
με άρει,
τώρα ου τοριλίστηκε η Έλλη κι ανατινάχτηκε το Κιούγκι,
κι η γενοκτονία των Ποντίων α’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά
κι αγνοείται ο Χριστάκης στ’ αχνάρια του Διγενή Ακρίτα.
«Όλα για τον αγώνα», Μουμουλίνα, κι ο χορός στο Ζάλογγο στήθηκε, οι
κάλτσες
ου λέκει η μάνα του στρατιώτη στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη με τον
Ισαάκ,
τον Σολωμού με τον Γλέζο γαλανόλευκο - χρυσοράσινο φύλλο.
Νίψον ανομήματα, σ’ εσένα μιλώ, Κανένα, ου ξεγελάς τον Κύκλωα
κι ανάβεις υρσούς στις διαδηλώσεις για τη Μακεδονία,
και φωνάζεις ψωμί - αιδεία - ελευθερία όσο ακούς τον Μακρυγιάννη να λέει
«είμαστε ολλά ολίγοι».
Ο Ξέρξης κάθεται ανααυτικά ριν την ανωλεθρία, τα σήμαντρα της Αγιάς
Σοφιάς σημαίνουν
κι η ωραία Ελένη ή το ουκάμισο αδειανό φωνάζουν με τον Ρήγα Φεραίο
καλύτερα μιας ώρας
ελεύθερη ζωή στον Δούρειο Ίο ου καλάζει στην αρχαία Ολυμία με τον
κρίνο του Ευαγγελισμού.
Μητρός τε και ατρός τιμιώτερον εστί η ατρίς, γυναίκες Ηειρώτισσες
κι οι μέλισσες του Ονήσιλου σε κεντρίζουν στο Σούλι, στο κρυφό σχολειό ου
υολειτουργεί,
στη δόξα ου μονάχη κάνει τον μεγάλο ερίατο της Δροσούλας στ’
ανεμοβρόχι.
Η κερκόορτα τρίζει τρομακτικά κι ο Εφιάλτης καραδοκεί τον εξαδάχτυλο
Ορφανίδου Ιωάννα, Ε1
Μυκηναίο Περικλή
Β’ αγκύριο βραβείο
ή Σόλωνα ή τον Θουκυδίδη ου γράφει, γράφει, γράφει... εν οιδα ότι ουδέν
στην κατηγορία: Ποίηση
οίδα.
Τα μάτια η είνα εμαύρισε στη μάνα, στ’ αδέλφια, σε νιους και γέρους
κι ο έρμος άγνωστος στρατιώτης με βουρκωμένα αό ερηφάνια μάτια
αλώνει την αγκαλιά του ως τον αράδεισο!
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Η Σχολή μας υποδέχεται τους εθελοντές του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια
Ευχή» καθώς επίσης, και τους μοτοσυκλετιστές, κάνοντας τη δική της
εισφορά για τα παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις, δείχνοντας
για ακόμη μια φορά το φιλανθρωπικό της πρόσωπο.

22/03 /2018
«Μαζί στη ζωή»

Στο πλαίσιο του διεθνούς µήνα Γαλλοφωνίας, η Σχολή µας διοργανώνει φιλανθρωπική
εκδήλωση µε στόχο την οικονοµική ενίσχυση του παιδογκολογικού τµήµατος του
Μακαρίου Νοσοκοµείου Λευκωσίας.
Οι µαθητές σχηµατίζουν το έµβληµα του αντικαρκινικού συνδέσµου, µε µπαλόνια που
φέρουν τα χρώµατα της γαλλικής σηµαίας. Το µπλε, κόκκινο και λευκό χρώµα αποκτούν
άλλη σηµασία και ερµηνεία. Το µπλε συµβολίζει τα αγόρια, το κόκκινο τα κορίτσια που
παλεύουν µε αυτή την ασθένεια ενώ το λευκό, την ελπίδα που αναδύεται µέσα από
την αλληλεγγύη και την προσφορά.
76

26/03/2018
Στο πλαίσιο του μαθητικού
επιχειρηματικού διαγωνισμού
Junior Achievement Cyprus, οι
ομάδες των μαθητών της
Σχολής μας παρουσιάζουν
και προωθούν τα προϊόντα
τους σε εκδήλωση στο The
Mall of Cyprus.

27/03/20
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Η Σχολή μας τιμά σήμερα δύο εθνικές επετείους, την 25η Μαρτίου 1821 και την 1η
Απριλίου 1955-59, δύο φωτεινές στιγμές της ιστορίας μας, οι οποίες αν και απέχουν
χρονικά, εντούτοις συνδέονται με την ίδια άσβεστη φλόγα της λευτεριάς και της
δικαιοσύνης.
Παρόντες στην εκδήλωση ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Ηλίας Φωτόπουλος, ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης, ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου κ.
Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, καθώς επίσης και άλλοι εκπρόσωποι της Εθνικής Φρουράς, του
Υπουργείου Παιδείας και της Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρέσβης της Ελλάδας κ.
Ηλίας Φωτόπουλος, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του
Ετήσιου Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής
Πρεσβείας, στον οποίο η τελειόφοιτη μαθήτρια της
Σχολής Φόρουμ, Μυρσίνη Στρατή, εξασφάλισε το Α΄
Παγκύπριο Βραβείο.

ECO CHARGE
Κωνσταντινίδου Ειρήνη, Ε2
Κουτσόφτας Γιάννης, Ε2
Βάσου Άντρια, Ε2
Λεοντίου Νικ, Ε1
Δημητριάδης Νικόλας, Ε3
Ορφανού Ιωάννα, Ε2
P RECIOUS P LASTIC
Μαυρίδης Χριστόδουλος, Ε1
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Ε3
Δημητρίου Μαρίνα, Ε2
Κεκκουρής Μάριος, Ε2
Χειλά Μιχαέλλα, Ε3
Σταυρινίδης Μενέλαος, Ε3

ELITE 1
Γεωργιάδης Δημήτρης, Δ1
Πατρόκλου Σάββας, Δ1
Γεωργίου Μάριος, Δ1
Ζαχαρία Χάρης, Δ2
Σπύρου Αντρέας, Δ2
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SHINY STAR
Μότη Μαρίτα, Ε1
Βασιλείου Γιώργος, Ε1
Ανδρέου Πάνος, Ε2
Χριστοδούλου Κυριάκος, Ε2
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28 μαρτη
εωσ

01 απριλη

2018

εκδρομη α’ λυκειου

Αναχώρηση απο λαρνακα στισ 17:15

Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στισ 19:15

παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο

Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Holiday Inn

Πρωινή αναχώρηση για τα ανάκτορα και
τους Βασιλικούς τάφους της Βεργίνας για να
δούμε τα ανάκτορα, το αρχαίο θέατρο και
τους βασιλικούς τάφους. Εντυπωσιακός ο
τάφος του Φιλίππου Β’ με τα μοναδικής αξίας
ευρήματά του (χρυσή λάρνακα, υδρία,
στεφάνια, ασπίδα κ.λ.π) αποτελούν στοιχεία
παγκόσμιας ακτινοβολίας.
Η εκδρομή συνεχίζεται με επίσκεψη στην
ηρωική πόλη της Νάουσας στο άλσος του
Αγίου Νικολάου με τα μεγάλα πλατάνια και τις
πηγές του. Εδώ γευματίζουμε στο
εστιατόριο «Το νησί της Μαργαρίτας».
Συνεχίζουμε για την Έδεσσα με τους
περίφημους καταρράκτες, τους
μεγαλύτερους σε όλα τα Βαλκάνια.
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα
Ανυπομονούμε να ξεσαλώσουμε το βράδυ
στην ταβέρνα «Παλάτι» στα γνωστά
Λαδάδικα!
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Δυστυχώς, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν…!
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο
της πόλης. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση
για περιήγηση της πόλης. Βλέπουμε τον Λευκό
Πύργο, μνημείο σύμβολο της πόλης, την αψίδα
του Γαλέριου γνωστή και ως Καμάρα και τον
ναό του Άγιoυ Δημήτριου.
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για να
θαυμάσουμε από κοντά τα εντυπωσιακά
ευρήματα που έφερε στο φως η
αρχαιολογική σκαπάνη στον Τύμβο Καστά
στην Αμφίπολη. Επόμενη στάση μας ο
αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, το
σημαντικότερο αρχαίο μνημείο της
Ανατολικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια
οδεύουμε για την Καβάλα γνωστή για τον
πλούσιο πολιτισμό της και την τεράστια
ιστορία της. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στην
Θεσσαλονίκη και βραδινή βόλτα στην
πλατεία Αριστοτέλους.

Μεταφορά στο αεροδρόμιο

Αναχώρηση απο Θεσσαλονίκη στισ 19:55

Άφιξη στη λαρνακα στισ 21:45

μεταφορά από το αεροδρόμιο στο σχολείο

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το φανταστικό
κόσμο του «Magic Park», με τα συναρπαστικά
παιγνίδια για μικρούς και μεγάλους.
Ώρα για ψώνια στα εμπορικά κέντρα Mega Outlet
και Mediterranean Cosmos.
∆ιοργάνωση διάλεξης από τον Σύνδεσµο
Γονέων στο Αµφιθέατρο της Σχολής, µε
οµιλητές µια οµάδα από
παιδοψυχολόγους και παιδοψυχίατρους
και µε θέµα «Το παιδί µου δεν διαβάζει».
Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης, ο
Σύνδεσµος Γονέων παραθέτει δεξίωση
µε Cheese and Wine.

30/03/2018
Λήξη µαθηµ

άτων

για τις διακοπ
του Πάσχα

ές
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21ος Παγκύριος Μαθητικός Διαγωνισμός του Δήμου Κερύνειας με θέμα:
«Να γράψετε ένα διήγημα εμνευσμένο αό τη ζωή, τους ανθρώους και
γενικά τον κόσμο της Κερύνειας.»
Μα η ζωή … δεν είναι αραμύθι!

Ήταν η τρίτη κατά σειρά κόρη στην οικογένεια και ακολουθούσε τα βήματα των δυο μεγαλύτερων αδελφών της. Εξάλλου
έρεε να αναλογιστεί και την τύχη της μικρότερης αδελφής ου θα έαιρνε σειρά μόνο μετά τη δική της αοκατάσταση.
Ο γάμος ήταν υέρλαμρος. Τρεις μέρες κράτησε το γλέντι κι οι συγχωριανοί τους ξέδωσαν με την ψυχή τους. Αό αύριο
ίσω στην καθημερινότητά τους.

2 Απρίλη
Ηµέρα παιδ
διηγήµατο ικού
παραµυθιος και
ύ

Βρουουουουουβρουουουουουουουβρουουουουουβρουουουουουουου…….
Η Αγγελική ετάχτηκε σαν ελατήριο αλαφιασμένη αό το κρεβάτι και κοίταξε γύρω της τρομαγμένη. Ο ήχος των
σειρήνων της έκοψε την ανάσα. Ο ανικός είχε ζωγραφιστεί στο ρόσωό της. Η ανανοή της έγινε γρήγορη και κοφτή.
Τα χέρια της έτρεμαν και η καρδιά της ήγαινε να σάσει. Έψαχνε αεγνωσμένα να ανάψει τον διακότη με την ελίδα
το φως να τη σώσει αό τα σκοτάδια του μυαλού της. Μια κραυγή διέσχισε το δωμάτιο.
- Σταύροοο, ού είσαι; τι έγινε; Σταύροοο…
Πέρασαν μερικά δευτερόλετα ου της φάνηκαν αιώνες. Οι σειρήνες ειτέλους έαψαν να ηχούν.
- Εδώ είμαι. Τι συμβαίνει, Αγγελική; αάντησε ο Σταύρος ου είχε βγει στο μαλκόνι του
διαμερίσματος τους στον συνοικισμό για να κανίσει και να αολαύσει την ρωινή καλοκαιρινή δροσούλα.
Έτρεξε αορημένος κι αναστατωμένος κοντά της, την ήρε αγκαλιά και την καθησύχασε. Η Αγγελική σ’ ένα τρελό
αιχνίδι του μυαλού βρέθηκε στο σίτι της, στο κρεβάτι της εκείνη τη νύχτα του Ιούλη. Εκείνο το μαύρο χάραμα. Έτσι
διέκοψαν και τότε τον ύνο της οι σειρήνες του ολέμου. Τι εφιάλτης! Σαράντα τρία χρόνια μετά κι οι σειρήνες αυτές
ακόμα λες και ηχούν στ’ αυτιά της. Οι ίδιες εκείνες σκηνές την κατατρέχουν και στοιχειώνουν τα όνειρά της. Η μάνα της, η
γιαγιά, ο αούς, οι αδελφές, οι θείες, οι γειτόνισσες, οι χωριανοί έστησαν τρελό χορό στο μυαλό της. Οι ζωές τους ένα
κουβάρι μλεγμένο. Νόμιζε ως τόσα χρόνια είχε καταφέρει να βρει την άκρη του. Αροειδοοίητα και βίαια
ξεχύθηκαν ξανά αυτό το ρωινό σαν καυτή λάβα ου καλύτει στο έρασμά της τα άντα.
Δεν ήταν ότι κι εκείνα τα χρόνια ήταν όλα εύκολα και ρόδινα. Πάντα αγώνας, άντα ροσάθεια, άντα η ζωή να κυλά
ερήμην μας. Μα όλα ήταν αλλιώς….
Ο ατέρας της ο κυρ Λάμρος ήταν ψαράς. Μεροκαματιάρης, με χέρια ροζιασμένα α’ το κουί και τα δίχτυα, με μάτια
φουσκωμένα α’ το ξενύχτι, μα με καρδιά ζεστή. Ίσα ίσα τα βγάζανε έρα. Τον θυμάται να μαίνει σίτι και να
ειβάλλεται με την κορμοστασιά του. Τον θυμάται να τσουγκρίζει το οτηράκι του με το κρασί στις οικογενειακές
συνάξεις και να τραντάζεται το σίτι α’ το γέλιο του. Τον θυμάται να τους ηγαίνει βόλτα κάθε Κυριακή αόγευμα στο
γραφικό λιμανάκι της Κερύνειας.
- Τι υέροχο να βλέει κανείς α’ τη μια το βουνό καταράσινο κι α’ την άλλη τη θάλασσα καταγάλανη, δεν συμφωνείς
Αγγελική; ρωτούσε συνέχεια ο Λάμρος.
Ρητορική βέβαια ήταν η ερώτηση, αόκριση δεν ερίμενε. Η ζωή του όλη ήταν δεμένη με τη θάλασσα. Οι ανοιχτοί
θαλασσινοί ορίζοντες, μια ανεξάντλητη ρόκληση γι’ αυτόν. Λάτρευε τη θάλασσα κι όταν ήταν ήρεμη και σαγηνευτική,
μα κι όταν ήταν ανταριασμένη κι αειλητική. Αυτή η αίσθηση της αόλυτης ελευθερίας, το σμίξιμο της θάλασσας με τον
καθάριο, ολόφωτο, καταγάλανο ουρανό ήταν βίωμα μοναδικό!
Η Ιφιγένεια, η μάνα της, αρχόντισσα της Λαήθου. Καλομεγαλωμένη, με τα ροικιά της έτοιμα στα μαούλα αό νωρίς,
ήξερε να υφαίνει στον αργαλειό, να κάνει εργόχειρα, να φτιάχνει υέροχες ζωγραφιές.
Οι αέραντες εκτάσεις γης ου διέθετε ο αούς της τους εξασφάλιζαν τα χρειαζούμενα. Είχαν στη δούλεψή τους
ολλούς εργάτες ου δούλευαν στα χωράφια με τα σαρτά και όργωναν ατέλειωτα χωράφια με τα βόδια. Περιβόλια με
κάθε λογής αγαθό. Ελιές, τεράτσια, σιτάρι, κριθάρι, κουκιά, φασόλια, κολοκάσι, λουβάνες, φιστίκια, κονάρι, καρούζια,
εόνια, αγγουράκια, ντομάτες, μάμιες, φακές, κολοκύθια, ατάτες. Τα εισοδήματα αό τη γεωργική αραγωγή ήταν
άφθονα. Το εμόριο εσεριδοειδών αέφερε σημαντικά κέρδη. Στους στάβλους τα βόδια, τα γαϊδούρια, οι αίγες. Οι
αχερώνες γεμάτοι με τις τροφές τους για να έχουν ολόχρονα.
Η μάνα της! Τι ζωή έρασε κι αυτή, ψιθύρισε ααλά η Αγγελική… Τι ζωή… Όλοι είχαν να το λένε! Η κυρία Ιφιγένεια ήταν
ένα λάσμα γεμάτο καλοσύνη. Θυμάται τον εαυτό της όλο να καρτερά για κάτι. Να κάνει υομονή για καλύτερες μέρες,
όως της έλεγε κι αυτής η δική της μάνα. Όσο ήταν μικρή αιδούλα λαχταρούσε να μεγαλώσει και να άρει τη ζωή στα
χέρια της κι έειτα, στα χρόνια της υομονής, καρτερούσε να ζήσει το όνειρο αυτό ου κάθε κορίτσι λαχταρά· να
αντρευτεί έναν καλό άντρα ου να την αγαά, να τη φροντίζει, να τη σέβεται, έναν άνθρωο δυναμικό και λεβέντη,
έτσι όως ήταν κι ο ατέρας της!
Δεν ρόλαβε καλά καλά να το καταλάβει και όως συνηθιζόταν, υακούοντας στους διακανονισμούς των γονιών της,
βρέθηκε αρραβωνιασμένη με τον Λάμρο αό τα δεκάξι της. Καθόλου δεν αντέδρασε στη βούληση των γονιών της.
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Η μια μέρα διαδεχόταν την άλλη όως το οτάμι της ζωής ου κυλά άντα με φορά ρος τα μρος και οτέ ρος τα ίσω.
Η καθημερινότητα ήταν ένας ολόκληρος αγώνας. Ο Λάμρος ξυνούσε χαράματα και με τη βαρκούλα του την «Παναγιά
Γοργόνα» διέσχιζε τα σκοτεινιασμένα νερά της Κερύνειας για τον ειούσιο. Πότε σιγοτραγουδώντας και ότε
σιγοψέλνοντας ψάρευε με μεράκι και υομονή. Με την ανατολή του ήλιου και το αιχνίδισμα των χρωμάτων στα κύματα
όλοι οι ψαράδες αφού μάζευαν τα δίχτυα και τα αραγάδια ου είχαν ρίξει το βράδυ, ουλούσαν την ραμάτειά τους
στους εστιάτορες του λιμανιού. Η κ. Παγώνα, τακτική ελάτισσα, διάλεγε άφθονο φρέσκο ψάρι για το «Πέντε Μίλι». Αό
την άλλη τα κτήματα του εθερού του, κληρονομιά της γυναίκας του, έρεε να κρατηθούν γόνιμα. Ο Λάμρος άλευε
σαν λιοντάρι να δαμάσει τη φύση. Μαζί με το ψάρεμα έρεε να έρθουν σε έρας οι ρογραμματισμένες γεωργικές
τους δουλειές. Τίοτα δεν τον φόβιζε. Μορούσε να συνδυάσει τα άντα. Μορούσε να αντέξει, να υομένει, να αλεύει.
Μόνο ένα δεν μορούσε να διαχειριστεί, μόνο ένα τον ξεερνούσε, ο κυριολεκτικός μαρασμός της γυναίκας του! Ο
αγώνας της βιοάλης τώρα ια έμοιαζε ασήμαντος μροστά στις βασανιστικές σκέψεις ου όσο κι αν τις αίδευε είχαν
άντα την ίδια κατάληξη· το αδιέξοδο. Οι μέρες κυλούσαν ανόρεχτα, αδιάφορα, ανούσια. Οι νύχτες έγιναν ακόμα ιο
αγερές, ιο μουντές και ιο αμίλητες στο σίτι τους.
[…]
Σαν ήρθε όμως και το δεύτερο κακό, ενάμιση χρόνο αργότερα, η Ιφιγένεια δεν άντεξε. Η ίστη της κλονίστηκε συθέμελα.
Τα ανεξήγητα γιατί, τα αναάντητα ερωτήματα στοιβάζονταν καθημερινά μέχρι ου έγιναν βουνά ολόκληρα και την
λάκωσαν. Το δεύτερο κατά σειρά σλάχνο της αρρώστησε ξαφνικά μόλις σαράντισε κι έσβησε άξαφνα σαν το κερί μέσα
στην αγκαλιά της. Πρόλαβε να το νανουρίσει, να το χαϊδέψει, να το ακουμήσει στο στήθος της και να κάνει όνειρα γι’
αυτό. Ήταν Κυριακή των Βαΐων. Τα δικά της άθη κι ο δικός της Γολγοθάς δεν είχαν τελειωμό. Ο χρόνος δεν καταλάγιασε
τον όνο της. Εκείνο το Πάσχα και κάθε Πάσχα ήταν μαρτυρικό! Ο χαμός του την ταρακούνησε τόσο ολύ ου για μεγάλο
χρονικό διάστημα αρνιόταν να το δεχτεί. Αρνιόταν να φάει, να σηκωθεί αό το κρεβάτι, να ασχοληθεί με το νοικοκυριό
της, αρνιόταν να ζήσει. Κανείς δεν έβρισκε λόγια αρηγοριάς να ααλύνει τον αβάστακτο όνο της. Έβλεε τη ζωή να
ροχωρά μροστά κι όλα γίνονταν ερήμην της· αυτή ήταν ένας αλός αθητικός θεατής! Γάμοι, γεννητούρια, γιορτές,
ανηγύρια, όλος ο κύκλος της ζωής γύριζε χωρίς αυτή. Αέφευγε να κάνει όνειρα για το μέλλον και καμία αισιοδοξία δεν
υήρχε στον ορίζοντα. Πέρασε χρόνια ολόκληρα βιώνοντας εφιαλτικές νύχτες και μέρες. Ώρες γεμάτες ροσμονή,
ανασφάλεια, φόβο και αγωνία. Ποτέ δεν άφηνε κανένα να δει τον ραγματικό όνο ου έκρυβε στα σωθικά της.
Ειμελώς κάλυτε το εσωτερικό της είναι με το χαμόγελο και την εργατικότητά της. Δεν άφηνε κανένα να εισχωρήσει στις
σκέψεις της και να τις αλώσει.
[…]
Ο κυρ Στάθης γύρισε χρόνια ίσω. Μιλούσε ακατάαυστα. Ήταν εκεί σωματικά και καθόταν με την Ιφιγένεια, αλλά έλειε
νευματικά. Ταξίδευε νοερά ίσω σ’ εκείνο το Φθινόωρο…Ήταν Φθινόωρο κι άρχισε να κάνει τα ρώτα κρύα, μα αυτό
το Φθινόωρο ήταν θερμό αό λευράς σημαντικών γεγονότων. Ήταν Οκτώβρης του 1931. Ο Δεσότης Μακάριος
Μυριανθεύς ήταν άνθρωος γενναίος, ακούραστος, αλός, χαρισματικός. Πολέμησε στους Βαλκανικούς ολέμους το
1912-13 και τιμήθηκε για την ροσφορά του αό την ελληνική κυβέρνηση. Αληθινός οιμενάρχης γαλουχούσε εθνικά
και χριστιανικά το οίμνιό του αό το 1917 ου ανήλθε στον μητροολιτικό θρόνο. Φρόντιζε να εριοδεύει τα χωριά της
Κερύνειας καθισμένος στη μούλα του και να αφυνίζει τον αλό κόσμο.
- Η Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα είναι το αιώνιο μας αίτημα, ο όθος μας. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί με εμάς
ροεξάρχοντες. Αν δεν κρεμμασθώμεν, αν δεν φυλακισθώμεν εμείς οι δεσοτάδες δεν θα ελευθερωθεί οτέ η Κύρος,
συνήθιζε να λέει με αόλυτη συναίσθηση.
[…]
Τελικά η ζωή είναι ένας αγώνας. Ένας σκληρός καθημερινός αγώνας και κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει η εόμενη
μέρα. Σημασία έχει να βγαίνεις άντα νικητής κάτω αό όοιες συνθήκες κι αν τύχουν άντα με λάβαρο την καθαρότητα
της ψυχής και τη γαλήνη της. Ίσως αυτά να’ ναι η μόνη σωστή ένδειξη ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν αρεκκλίναμε αό το
σωστό μονοάτι. Με όλα αυτά στο μυαλό του ο Λάμρος ροσάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό του. Πέρασε αό το
κοιμητήριο κι άναψε το καντηλάκι της μάνας του. Μ’ ένα βλέμμα αγκάλιασε όλους. Ήταν οι συγχωριανοί του όλοι εκεί. Ένα
ατίθασο δάκρυ ου του ξέφυγε κύλησε στο αξύριστο μάγουλό του.

Ορφανίδου Ιωάννα, Ε1
Γ΄ αγκύριο βραβείο (Αόσασμα)
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15 Απρίλη

∆εύτερη διακοινοτική κινητικότητα της Σχολής
µας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράµµατος Erasmus+, στην Πορτογαλία.
Οι µαθητές Καζάζης Σώτος, ∆2, Κόκκινος
Ανδρέας, Γ2, Παναγιώτου Ευστάθιος, Γ1 και
οι µαθήτριες Κουρκουλλή Γεωργία, Γ4 και
Ιωάννου Ελένη, ∆2, ταξιδεύουν στην Αµόρα
της Πορτογαλίας, για να παρουσιάσουν τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
Ευρωπαίων πολιτών, µέσα από τρία φιλµάκια,
τα οποία δηµιούργησαν οι µαθητές. Επίσης,
λαµβάνουν µέρος σε εικαστικό διαγωνισµό µε
θέµα «Ζωγραφίζοντας την Ευρώπη»,
συµµετέχουν σε κυνήγι κρυµµένου θησαυρού
στη Λισσαβώνα, πρωτεύουσα της Πορτογαλίας
και επισκέπτονται αξιοθαύµαστα µνηµεία
όπως το µνηµείο των Θαλασσοπόρων
και το επιβλητικό άγαλµα του Ιησού,
Christo Rei.

7ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών
Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για
τη σχολική χρονιά 2017- 2018 με θέμα:
«ΤΑΞΙΔΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, από την
κυριολεξία στη μεταφορά».

Η αρχική μας ιδέα βασίστηκε στο τραγούδι «Πηνελόπη»
του Μ. Πασχαλίδη, και στο ποίημα «Ιθάκη» του
Κ.Π.Καβάφη.
Ο βασικός μας στόχος και σκοπός ήταν να δώσουμε μια
βαθύτερη έννοια στο Ταξίδι του ανθρώπου και του
προορισμού του σε ένα ταξίδι στον χρόνο που συνδέει το
παρελθόν με το παρόν ένα εικαστικό ταξίδι μέσα από τη
ζωγραφική. Ένα ταξίδι της υπομονής και της επιμονής για
ένα καλύτερο και πιο όμορφο μέλλον.
Ο αργαλειός είναι μηχανή που χρησιμοποιούσαν για την
ύφανση σε παλαιότερες εποχές Ήταν μια απλή κατασκευή
από ξύλο με τη μορφή χονδρών σανίδων ή ορθογώνιας
διατομής μακρόστενων καδρονιών. Σήμερα έχει σχεδόν
καταργηθεί, καθώς η διαδικασία της ύφανσης έχει
μηχανοποιηθεί και στη θέση του αργαλειού χρησιμοποιείται η υφαντική μηχανή.
Εμείς περάσαμε μέσα από τη μηχανή του χρόνου και χρησιμοποιήσαμε μια δική μας
κατασκευή με τέσσερα ξύλα -ένα τελάρο και περάσαμε κλωστές με παράλληλα
ζεύγη και οριζόντια μπλέξαμε υφάσματα από διάφορα ρούχα. Στο τέλος κόψαμε το
περίγραμμα ενός καραβιού το κολλήσαμε πάνω από το υφαντό με κίτρινο ύφασμα που
συμβολίζει τη δημιουργία και τη χαρά.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές των τμημάτων Α1, Β2 και Γ4.
Μαρίνα Καρατσιόλη
Καθηγήτρια Τέχνης

Απογευματινή
δραστηριότητα
στη Σχολή:

«GRAFFITI» και «STREET ART»

Το ξεκίνημα μιας μακράς
πορείας – η επιτυχής
διαδρομή ή και τα γόνιμα
αδιέξοδα – το τελικό
φτάσιμο ή επιστροφή. Το
ταξίδι ως συμπυκνωμένος
χρόνος, άθροισμα εικόνων
και συναισθημάτων. Ο
στόχος είναι να αναδείξει
για ακόμα μια φορά τον
ρόλο που διαδραματίζουν
οι Εικαστικές Τέχνες στη
ζωή των ανθρώπων,
καθώς επίσης και τη
συμβολή τους στην
ανάπτυξη της
δημιουργικότητας, της
αυτογνωσίας και της
κριτικής σκέψης των
μαθητών μας.

Καλλιτεχνική εκδήλωση της Σχολής μας με
τίτλο «Η αγάπη θέλει δύο». Οι μαθητές μας
ζωντανεύουν, επί σκηνής, τον παλιό
ελληνικό κινηματογράφο και το δίδυμο
Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ, ξεδιπλώνοντας
το ταλέντο τους στην υποκριτική, στον χορό
και το τραγούδι.
«Η αγάπη θέλει δύο»
Η αγάπη μας για τον ελληνικό κινηματογράφο ήταν το έναυσμα για τη φετινή καλλιτεχνική εκδήλωση του σχολείου
μας. Η δεκαετία του ’60 και ο κινηματογραφικός έρωτας μεταξύ της εθνικής σταρ Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον γόη
Δημήτρη Παπαμιχαήλ προκάλεσε τόσο σε μας, όσο και στους μαθητές την επιθυμία να αναβιώσουμε επί σκηνής,
μέσω των τραγουδιών και των χορών, το κλίμα της εποχής. Πόσο δύσκολο ήταν πραγματικά να επιλέξουμε
ορισμένα μόνο τραγούδια και λίγες μόνο ατάκες από τον πλούτο που μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι
σπουδαίοι συνθέτες και σκηνοθέτες της εποχής! Τα συναισθήματά μας από την αρχή της πορείας μας, ανάμειχτα!
Μετά τον ενθουσιασμό μας, ακολούθησε η αγωνία για την ανταπόκριση των παιδιών στην ιδέα μας. Όταν αυτά
ήρθαν σε επαφή με την τσαχπινιά της Αλίκης, τη λεβεντιά του Δημήτρη, τα χτυποκάρδια, τον έρωτα και την αγάπη
των δύο, όταν άκουσαν και τραγούδησαν τους στίχους τους, όχι μόνο μπήκαν στο πνεύμα της εποχής, αλλά
ταυτίστηκαν κιόλας. Οι πρόβες αμέτρητες και οι ώρες που αφιέρωσαν από τον ελεύθερό τους χρόνο, υπερβολικές.
Το αποτέλεσμα όμως ήρθε να δικαιώσει τη δουλειά και την προσπάθεια που κατέβαλε ο καθένας ξεχωριστά. Το
χειροκρότημα στο τέλος του κατάμεστου θεάτρου, το γέλιο και η συγκίνηση του κοινού, αποδείκνυε πως τα παιδιά
μας παρουσίασαν την αγάπη των δύο με επιτυχία! Αυτή ήταν και η δική μας δικαίωση, αφού από την αρχή
πιστέψαμε σ’ αυτό το δύσκολο εγχείρημα και στα παιδιά μας.
Μυτίδου Στέλλα
Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργαστήρι
Εικαστικών
Τεχνών
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Εκμάθηση διαφόρων τεχνικών και αρχών,
σχετικά με τη δημιουργία έργων μέσω του
Κάθε Τετάρτη 2:30 μ.μ. – 3:30 μ.μ. «GRAFFITI» και άλλων ειδών τέχνης που
έχουν να κάνουν με την αισθητική
αναβάθμιση χώρων δημόσιας χρήσης.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι
μαθητές να έρθουν σε επαφή με
καινούργια υλικά και τεχνικές (όπως
ζωγραφική, χαρακτική και γλυπτική)
και να κατανοήσουν ότι η Τέχνη είναι
τρόπος έκφρασης προσωπικών
συναισθημάτων αλλά και ομαδικών
ιδεών. Μέσω της εικαστικής
απασχόλησης το παιδί βιώνει τη χαρά
της δημιουργίας και κινητοποιεί την
ανάπτυξη της φαντασίας και των
δεξιοτήτων του.

Knock knock knock...
The otherwise soft familiar sound now sounded angry and demanding as it sought
to disturb the
heavy silence that came with the daintily coloured clouds and the invisible vei
l of the morning
sun. Noone would have thought that such an ardent yet chaotic tune - as it
sounded in these
early morning hours- would come from an act as mundane as opening a door.
Of course, that
was not the most amazing thing about an otherwise common situation, which
in this case was
wrapped around the fog of confusion and grogginess the dusk carried.

As he opened the door he could have never imagined what would abruptly be
added to this
feeling. In front of the wooden door sat a rather big bird- a pigeon to be exact
- with whitish
wings decorated by brushstrokes in the colour of ink and an impromptu spot of
oil in a sickly
yellow shade. This combination of pure and corrupted colours alone could create
the feeling of
amazement but what really made the particular view so peculiar was the mechan
ical parts that
surrounded the distorted wings both marring and beautifying them.
In its metallic beak - perhaps destroyed from the greedy hands of time- was a
letter much
bigger and cleaner than the bird itself. He outstretched a weary hand and fit
it inside his palm
opening it with quick impatient movements. Inside there was a plain white letter
with a few
words in it. The handwriting was cursive but sloppy, and the letters could roughly
be made out.
Despite that, he read holding his breath: the world needs you... we need you.

Μπεκιάη Μελίνα, A2

23.04
Πα γκ όσ µι α Ηµ έρ α
Α γγ λικ ής Γλ ώσ σα ς

The book of magic
I was at the library searching for a book to borrow when I amazingly came across a book that seemed ancient. I
opened it and I found out that it was a potions book. Without wasting another second, I borrowed it and rushed home
to make a potion, even though I didn’t have any hope it would work.

Idols
An idol is a person that someone admires, respects and wants to be

like him or her. There are so many people that can be my idols. From
great scientists, famous actors, singers, and sports athletes, I
have chosen my father as my favourite idol. He is the one I admire
and look up to the most.
There are many reasons why my father is my idol. Firstly, I consider
him a great, loving, caring and giving person. He has a unique spirit
and sensitive soul that many people admire and appreciate. These
characteristics have earned him many friends. All of them testify to
how special he is to them. He is extremely smart and hard-working
and these two skills have enabled him to get a job as a university
professor. He is very successful in his job and a great scientist.
When I grow up, I would like to be a scientist, as well.
Above all, I consider him my idol because he is a great father. He
loves us very much; he always takes care of us and he supports us
no matter what. What I love the most is his great humor. He makes
me laugh all the time. I would like to become as a good a father as
him one day.
In conclusion, I wish I could spend some more time with my father, so
we can have fun together and talk about things that worry me,
now that I am a teenager. I wish he keeps strong in health and
continues to be my role model for the rest of my life.

Ζαχαρία Αλκίνοος, Β3

Travelling abroad for holidays
In today’s society, it is easier than ever before to travel to foreign countries.
Hence, people have the ability to visit any country they want for holidays. In
my point of view, it is better to spend your holidays outside your country.
To begin with, visiting other countries helps tourists to immerse into the culture
of their destination. As a result, they are able to expand their knowledge and
their horizons.
Moreover, visiting new countries can transform holidays into an
once-in-a-lifetime experience. This can only take place if they are willing to
get out of their own country’s comfort zone.
However, it is accepted by many people that nowadays the overuse of
airplanes can have harmful effects on the environment. It is a well-known
fact that planes emit gases, such as carbon dioxide, which cause serious
damage to the ozone layer.
In conclusion, to my way of thinking, whether
somebody spends his holidays in his home
country or abroad, the most important thing is
to have a nice time. Nonetheless, it is my
27/04/2018
belief that in order to achieve this you need to
spend your holidays in a foreign country.
Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.
Οικονοµίδης Ανδρέας, Γ2
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Visit London

Have you ever wondered
what would holidays be like in
London? Well, the answer
would be, fantastic.
London is a historical city
which combines the past,
the present and the future
and has a wide variety of
contemporary and traditional
buildings and sights. If I were
you, I would visit “Madame
Tussaud’s” a very popular
wax museum right in the
center of the city. There
you can see the wax
figures of very famous
people, such as Madonna,
Michael Jackson, even the
U.S president Donald
Trump.
You should definitely also visit
the London Eye, which is
London’s most spectacular
attraction. The London Eye is
a giant wheel which gives
visitors the opportunity to
admire the amazing view of
the city from above. Although
it is not a cheap attraction, it
is worth every single penny!
Last but not least, you should
not miss the London
Aquarium as it offers an
unforgettable adventure.
There you can see rare
fish and giant turtles,
dangerous sharks and cute
sea horses. You are allowed
to take pictures and you can
also enjoy your meal at the
spacious cafeteria.
All in all, London is the place
to be for holidays.
Ζαχαρία Βασίλης, Δ4

I tried the love potion first. I just had to mix some ingredients and say some weird rhymes that were written in the
book. I thought I could never pronounce them until suddenly, the brown mixture turned pink. I couldn’t believe my
eyes! I was so curious to see what would happen if a human tried it so I put some ice cubes in the potion and I
went to my brother’s bedroom. I gave it to him and I told him that it was a strawberry milkshake. He drank it and then
looked at his computer again. Suddenly, his eyes turned pink and he started hugging his laptop. It was magical! I
couldn’t wait to try another potion!
The second potion I tried, made others always disagree with you. The same procedure had to be followed but
using different ingredients. The green mixture turned yellow and that’s when I knew it would work. I put it in my
mum’s tea and when she drank it, I was tempted to do a test; I asked my mum if I could go to bed earlier that day
and she amazingly said no. Then I asked if I had to do my homework and she gave me a negative answer again.
Soon, our house was a disaster! My brother couldn’t take his eyes off his PC and he took it everywhere with him.
On the other hand, my mother always said no! I had to go through the book looking for an antidote. I found antidotes
for both potions and luckily, everything went back to normal.
As soon as everything had gone back to normal, I took the book back to the library and I never borrowed it again.
Λάζαρίδης Λάζαρος, A2

Speech on Youth Unemployment
I’d like to throw time back to the days we all
remember as the happiest days of our lives. Our
childhood. As kids, dreaming used to be a part of our
daily routine. ‘What do you want to become when
you grow up?’ our parents used to ask, and most of
the times, there was more than one answer. There is
nothing wrong with that. There is nothing wrong in
staying kids at heart and soul forever.
One of the most serious challenges of today’s Europe
is youth unemployment. It is clear that growth and
prosperity is based upon our greatest asset: our people.
This is why our first priority should be to ensure that
Europe is a place where our young people can flourish
and achieve their potential; without that, Europe
would be nothing but an ‘empty shirt’.
Youngsters are the future, You are the future, We are
the future. And if not WE, then WHO? If, not NOW
then WHEN? The future depends on us, the
explorers, the dreamers, the realists, all of us. All of
this innovative, creative and out of the box thinkers,
the youth!
Every day that a young person cannot find a job is a
day too many!
We know that we still have a long way to go before
our victory; we are on the right path. We owe people
in Europe, at this very day, and tomorrow, to work
with determination and to do everything possible to
win this battle.
Στασή Μαρίνα, ∆2

Globalisation
Globalisation has been, and is, the phenomenon which has most
shaped the political and economical landscape in the 21st century.
As such, it is no wonder that it has become a polarising issue with
many proponents and opponents, both of whom have good
arguments.
When discussing the positives of globalisation two main advantages
are brought up. The first is that, due to increased intra-connectivity,
trade flourishes and with the increased competition this brings lower
prices and higher quality goods, thus empowering consumers. The
second is also related to the increased connectivity between
nations, but on a cultural level. This argument supports that
cultural mingling enriches all involved parties, while simultaneously
satisfying human curiosity and exploration instincts.
Globalisation, however, is not as rosy as its supporters wish it to
seem. For one, it has instigated the rise of inequality within nations.
In developed countries, it has caused a rift between the workers
and large business owners, who can also wield political power due to
their wealth. On the other hand, in developing countries, the
already wealthy have become even richer, while the poor are
exploited by multinational companies and have become poorer.
Unfortunately, this inequality extends to the international level,
where the technologically superior exploit the developing world to
keep their overly consumerist societies running.
Overall, globalisation is not a simple issue, and with its end still not
in sight, an accurate assessment is impossible. As such, this issue
should be faced calmly and level-headedly so as to minimize its
negatives, while maximizing its advantages.

Βίδρας Νικόλαος, Στ2
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05/05/2018
Barbeque Night
Tο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο της Σχολής, σε συνεργασία
με τον Σύνδεσμο Γονέων, διοργανώνει στην αυλή της
Σχολής, το καθιερωμένο πλέον «Barbeque Night». Οι
παρευρισκόμενοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα
πολύ ευχάριστο βράδυ με πολύ κέφι και διασκέδαση.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μουσικά συγκροτήματα των
μαθητών της Σχολής μας καθώς και η παρουσία DJ, χρωματίζουν
τη βραδιά με την υπέροχη μουσική τους. Το ψήσιμο του φαγητού αναλαμβάνει
εξολοκλήρου ο Σύνδεσμος Γονέων με αρκετές επιλογές σε φαγητά, γλυκά και ποτά.
08
ΜΑΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ AΝΑΙΜΙΑΣ

14-31 Μάη
Εξεταστική περίοδος
για τη Β’ Λυκείου

17-29 Μάη
Εξεταστική περίοδος
για τη Α’ Λυκείου

15/5

∆ΙΕΘΝΗΣ
ΗΜΕΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

∆ιαγωνισµός Νέας Ελληνικής Γλώσσας
«Αναζητώντας το Πολύ-τροπο Κείµενο, ισορροπώντας ανάµεσα στον λόγο και την εικόνα».

7 Μαΐου 2018
Τε λική Eκδροµή

Η σιδηροπενική αναιμία είναι μια μορφή αναιμίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός παρουσιάζει
έλλειψη σε σίδηρο. Η ανεπάρκεια του σιδήρου διαταράσσει τη λειτουργία της αιμοσφαιρίνης με
αποτέλεσμα να περιορίζεται η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς. Η σιδηροπενική αναιμία είναι
η συνηθέστερη μορφή αναιμίας στον κόσμο, και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαιτίας της
πτωχής, σε σίδηρο, διατροφής.
Η ανάπτυξη της ξεκινά όταν η πρόσληψη σιδήρου είναι μικρότερη από τις ανάγκες για σίδηρο.
Αρχικά, εξαντλούνται τα αποθέματα σιδήρου, αλλά τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα
παραμένουν στα φυσιολογικά όρια, δηλαδή υπάρχει η έλλειψη σιδήρου αλλά χωρίς αναιμία. Όταν,
όμως, τα αποθέματα σιδήρου δεν μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες και τα επίπεδα
της αιμοσφαιρίνης είναι χαμηλότερα του φυσιολογικού, τότε έχουμε έλλειψη σιδήρου και αναιμία. Η
σιδηροπενική αναιμία μπορεί να προκαλέσει κόπωση, χλωμό δέρμα, πονοκέφαλο, δύσπνοια, ζαλάδα,
παγωμένα άκρα, αυξημένη πιθανότητα λοίμωξης, εύθραυστα νύχια, αρρυθμίες, νευρικότητα, κ.τ.λ.
Τα αίτια της σιδηροπενικής αναιμίας
• Μειωμένη πρόσληψη σιδήρου από τη διατροφή (κατά τη διάρκεια δίαιτας με λίγες θερμίδες,
χορτοφάγοι ή μη χορτοφάγοι που δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες σιδήρου, κ.τ.λ.).
• Μειωμένη απορρόφηση σιδήρου (φάρμακα που μειώνουν την απορρόφηση, κ.τ.λ.).
• Αυξημένες ανάγκες σε σίδηρο χωρίς αύξηση της πρόσληψης (π.χ. εγκυμοσύνη, βρεφική ηλικία,
εφηβεία, αθλητισμός, κτλ.).
• Απώλεια αίματος και παθήσεις (όπως: έντονη έμμηνος ρύση, αιμορραγία, χειρουργείο,
αιμοκάθαρση, κ.τ.λ.)
Ανάλογα με τον βαθμό έλλειψης σιδήρου, που παρουσιάζεται ή την παρουσία αναιμίας
αποφασίζεται και ποια αγωγή θα ακολουθηθεί, που συνήθως είναι η χορήγηση συμπληρωμάτων
σιδήρου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα συμπληρώματα σιδήρου μπορεί να προκαλέσουν
παρενέργειες όπως: ναυτία, εμετούς, δυσκοιλιότητα, διάρροια, σκούρες κενώσεις και ενόχληση στο
στομάχι. Εκτός από συμπληρώματα θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές στη διατροφή με εμπλουτισμό
τροφίμων πλούσιων σε σίδηρο. Η διατροφή βοηθά στο να διατηρούνται τα επίπεδα σιδήρου στην
κυκλοφορία καθώς και οι αποθήκες γεμάτες. Συμβάλλει, δηλαδή, στην πρόληψη και τη θεραπεία της
αναιμίας. Τα συμπληρώματα, κάποιες φορές, συστήνονται και πρέπει να λαμβάνονται δεν μπορούν,
όμως, να αντικαταστήσουν έναν ισορροπημένο τρόπο διατροφής.
[…]
Πηγές:
http://www.dimakopoulosi.gr/sidiropeniki-anaimia/
http://www.healthview.gr/1390/sidiropeniki-anemia/
http://www.dia-trofis.gr/igeia/sidiropenia-sidiropeniki-anaimia
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14/05/2018
Έναρξη Παγκύπριων
Εξετάσεων για τους
τελειόφοιτους µαθητές
της Σχολής

Μιχαήλ Στυλιανή, Γ1

Τετάρτη, 17/1/18
Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο,
Αλλόκοτα όνειρα βλέπω καµιά φορά. Σήµερα, θα σου περιγράψω το χτεσινό µου όνειρο, που µε έβαλε σε πολλές
σκέψεις, µε προβληµάτισε και τελικά µε έκανε να συνειδητοποιήσω την τεράστια σηµασία της οικογένειάς µου
για µένα.
Βρισκόµουν, λοιπόν, σε µια µεγαλούπολη, γεµάτη µε ευτυχισµένους ανθρώπους. Η πόλη έσφυζε από ζωή και τα
πάντα ήταν όµορφα σαν µια ζωγραφιά του Μονέ. Ήταν κάτι σαν ουτοπία! Στη συνέχεια, όµως, παρατήρησα
κάτι…Οι άνθρωποι φορούσαν µάσκες. Μάσκες χαµογελαστές. Μόλις τις αντίκρισα, ολόκληρη η πόλη λούστηκε µε
γκρίζες αποχρώσεις και τα πάντα σκοτείνιασαν.
Τροµαγµένος καθώς ήµουν, έκανα ένα βήµα πίσω και έσπρωξα άθελά µου έναν κάτοικο! Όταν γύρισα να ζητήσω
συγγνώµη, είδα τη µάσκα του σπασµένη. Ο κρύος άνεµος φυσούσε και τα θρύψαλα της µάσκας τον
ακολουθούσαν. Ο κάτοικος σηκώθηκε αργά απ’ το έδαφος. Μόλις σηκώθηκε, έκανε µία στροφή και τότε είχαµε
οπτική επαφή. Το αληθινό του πρόσωπο ήταν χτυπηµένο, βασανισµένο, κατσουφιασµένο. Ξαφνικά, όλοι γύρισαν και
έβγαλαν τις δικές τους µάσκες. Έβλεπα κάποια πρόσωπα µίζερα, άλλα να µε κοιτούν µε κακία, ειρωνεία, λύπη.
Πανικοβλήθηκα! Όλοι ήθελαν να κρύψουν τον αληθινό τους εαυτό, ήθελαν απλά να παίζουν σε ένα θέατρο,
παίζοντας τον ρόλο του τέλειου ήρωα. Όλες αυτές οι σκέψεις περνούσαν απ’ το µυαλό µου, το αίµα µου κόχλαζε
και η καρδιά µου ανεβοκατέβαινε ασταµάτητα. Έτρεξα για να βρω τρόπο διαφυγής. Μπήκα σ’ ένα κτήριο και τη
στιγµή που πάτησα το πόδι µου, το σκηνικό άλλαξε.
Βρισκόµουν στο σπίτι µου. Στο σαλόνι καθόταν η οικογένειά µου. Παίζανε επιτραπέζια παιχνίδια και µου είπαν
ότι µε περίµεναν. Η ατµόσφαιρα ήταν ζεστή. Τα χρώµατα ήταν ζωντανά και το φως διάσπαρτο στον χώρο. ∆εν
φορούσαν µάσκες, ήταν οι εαυτοί τους. Τα γνωστά πρόσωπα της µητέρας, του πατέρα και της αδελφής µου.
Καµία προσποίηση και υποκρισία, αληθινά χαµόγελα, πρόσωπα οικεία και ολόφωτα, βλέµµατα γεµάτα αγάπη.
Έτρεξα στην αγκαλιά τους και ηρέµησα. Ξύπνησα συγκλονισµένος. Ήµουν, όµως, χαρούµενος, γιατί κατάλαβα τη
σηµασία της οικογένειας για µένα. Οι άνθρωποι γύρω µας πολλές φορές δεν είναι αυτό που δείχνουν.
Μερικές φορές όλοι µας πρέπει να ψάξουµε πίσω από τη «µάσκα», που µας βάζει η κοινωνία, που ζούµε, για να
δούµε τον αληθινό µας εαυτό. Για µένα, ο µόνος χώρος που πάντοτε οι «µάσκες» πέφτουν είναι στο σπίτι µας,
µαζί µε την οικογένεια µας. Η αγαπηµένη µου οικογένεια είναι οι άνθρωποι που µαζί τους αισθάνοµαι ασφάλεια,
αποδοχή, µα πάνω από όλα απέραντη αγάπη.

Σαββίδης Ανδρέας, Α1
Α’ παγκύπριο βραβείο

22/05/2018
Έναρξη Εξετάσεων για
τους µαθητές της
Β’ και Γ’ Γυµνασίου

25/05/2018

Αογευματινές Δραστηριότητες Ξένων Γλωσσών

Έναρξη Εξετάσεων
για τους µαθητές
της Α’ Γυµνασίου

ΓΑΛΛΙΚΑ

Delf A1

Κάθε ∆ευτέρα 3:00 µ.µ. – 4:20 µ.µ.
∆ιδάσκει ο κ. Φίλιος Φάνης

Παρασκευή 18 του Μάη
Ο Σύνδεσµος Γονέων απονέµει
αναµνηστικές πλακέτες σε όλους
τους τελειόφοιτους µαθητές του
Γυµνασίου στο αµφιθέατρο της
Σχολής. Μετά την απονοµή
προσφέρονται εδέσµατα και ποτά.

Κάθε Τετάρτη 3:00 µ.µ. – 4:20 µ.µ.
∆ιδάσκει η κ. Κυριακή Παναγή

Delf A2

Κάθε Τρίτη 3:00 µ.µ. – 4:20 µ.µ.
∆ιδάσκει ο κ. Φίλιος Φάνης
Κάθε Τετάρτη 3:00 µ.µ. – 4:20 µ.µ.
∆ιδάσκει ο κ. Φίλιος Φάνης

Delf B1

Κάθε Τρίτη 3:00 µ.µ. - 5:00 µ.µ.
∆ιδάσκει η κ. Κυριακή Παναγή

Για άλλη μια χρονιά, διοργανώνεται στη Σχολή μας η
ενδοσχολική διαλογική συζήτηση στα Αγγλικά, με
θέμα: «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια: Πλεονεκτήματα και
Μειονεκτήματα». Για πρώτη φορά φέτος, λαμβάνουν
μέρος μαθητές της Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και
να καταλήξουν σε συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας
με μεγάλη ευχέρεια, την Αγγλική Γλώσσα.

Το δεύτερο επίπεδο γαλλικών (Delf A2) πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας
στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή και άμεση
συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Το τρίτο επίπεδο των Γαλλικών (Delf B1) πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο της γαλλικής γλώσσας στην
επικοινωνία οποιουδήποτε θέματος. Με την απόκτηση του διπλώματος Β1 τα παιδιά θα έχουν
πρόσβαση σε αρκετά πανεπιστήμια της Γαλλίας.

ΙΤΑΛΙΚΑ

Επίπεδο A1

Κάθε ∆ευτέρα 3:00 µ.µ. – 5:00 µ.µ.
∆ιδάσκει η κ. Χαρά Τσίγκη

περίοδος.
Άρχισε η εξεταστική νεκρή φύση
η
Να κάνω πρακτική στ για τις εξετάσεις.
ιο
και το προοπτικό σχέδ

Το πρώτο επίπεδο γαλλικών (Delf A1) πιστοποιεί τις πρώτες βάσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα
αρχικό επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις.

!!!!!

Άρχισε πριν 10 µέρες!

Επίπεδο A2

Κάθε Παρασκευή 2:45 µ.µ. – 4:45 µ.µ.
∆ιδάσκει η κ. Χαρά Τσίγκη

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές 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, θα προσφέρεται συστηματική προετοιμασία για την συμμετοχή στις εξετάσεις
CILS του Πανεπιστημίου της Siena για το επίπεδο Α1.

Ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο ο μαθητής αναμένεται να κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες
εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την
οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον). Θα έχει την ικανότητα να
επικοινωνεί σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία και
συνηθισμένα θέματα. Τέλος, τον Δεκέμβριο οι μαθητές αυτού του επιπέδου θα παρακαθίσουν τις
εξετάσεις CILS για το επίπεδo A1. Οι εξετάσεις του CILS, που είναι αναγνωρισμένες διεθνώς,
οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της SIENA.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Επίπεδο A1

Κάθε Παρασκευή 3:00 µ.µ. – 4:30
µ.µ.
∆ιδάσκει η κ. Ανδροµάχη
Ζιακοπούλου
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Κινδύνης Μάριος, Ε1

Στόχος αυτής της σχολικής χρονιάς είναι να καλυφθεί το α’ μέρος, του επιπέδου Α1, που είναι το
πρώτο επίπεδο της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις
Γλώσσες. Συγκεκριμένα έχει επιλεγεί η διδακτική σειρά Beste Freude που κυκλοφόρησε το 2014 και
ξεδιπλώνει τη ζωή κάποιων εφήβων, Ελλήνων και Γερμανών, που ζουν στην Γερμανία. Με τη βοήθεια
αυτής της σειράς, οι μαθητές καλούνται να αντεπεξέλθουν σε απλές δεξιότητες όσον αφορά στη
Γερμανική γλώσσα, καλύπτοντας κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, γραπτό και προφορικό λόγο.
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2η Μέρα
΄
΄
Νίκαια – Εζ – Μονακό - Μόντε Κάρλο
– Αντίπ - Κάννες

Η μαθήτρια της Σχολής μας, Ειρήνη Κωνσταντινίδου,
επιλέχθηκε ως μία από τους εκπροσώπους της
Κύπρου, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
Κύπρου, στο European Youth Event (ΕΥΕ 2018), το
οποίο πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Εκεί, περίπου 8000
νέοι έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για
σημαντικά Ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και να
παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από ειδικούς.

06/06/2018
ων
Τελετή βράβευσης ∆ιαγωνισµ
λής
Kangourou, του Ιδρύµατος Θα
ική
ντρ
που φιλοξενείται στην κε
αυλή της Σχολής µας.

19-24 Ιουνίου 2018

Αναχωρήσαµε από το ξενοδοχείο για µια ολοήµερη περιήγηση. Ξεκινήσαµε
την εκδροµή µας σταµατώντας στο "Moyenne Corniche", για να
απολαύσουµε την πανοραµική θέα του Villefranche-sur-mer και του
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Στη συνέχεια, ο οδηγός µας, µας ταξίδεψε στο
΄
µεσαιωνικό χωριό Eze, όπου θαυµάσαµε
το υπέροχο πανόραµα και
ανακαλύψαµε τα µυστικά΄ του αρώµατος µε µια ελεύθερη ξενάγηση
στο εργοστάσιο
παραγωγής αρωµάτων
Fragonard.
΄
΄
Το επόµενο θέαµά΄ µας ήταν το αξέχαστο Πριγκιπάτο
του Μονακό, το
΄
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο IUM, ο καθεδρικός ναός, το παλάτι
΄ και η αλλαγή
των φρουρών. Στην συνέχεια απολαύσαµε µια διαδροµή κατά΄ µήκος της
διαδροµής της Formula 1 στο πλούσιο Μόντε Κάρλο
µε τις διάσηµες
΄
΄
µπουτίκ καζίνο. Στη συνέχεια µεταβήκαµε στην Antibes, όπου
επισκεφθήκαµε την παλιά΄ πόλη, τη µεγαλύτερη µαρίνα επιχειρήσεων και
αναψυχής της Ευρώπης και το λιµάνι
΄ των δισεκατοµµυριούχων.
Η επόµενη στάση
΄ µας ήταν το Saint-Paul-De-Vence. Ο τελευταίος
προορισµός ήταν η περίφηµη πόλη των αστεριών "Κάννες",
όπου
΄
εξερευνήσαµε το Beverly Hills της Γαλλίας, κατά΄ µήκος της διάσηµης
΄
"Croisette", όπου απολαύσαµε τα πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια και
καταστήµατα.
3η Μέρα
Νίκαια - Φλωρεντία
Αποχαιρετήσαµε την όµορφη Νίκαια και αναχωρήσαµε για τη
Φλωρεντία. Νωρίς το απόγευµα στην πανοραµική µας ξενάγηση,
΄
γνωρίσαµε τα πιο σηµαντικά΄ ιστορικά΄ µνηµεία της Φλωρεντίας:τον
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό (Duomo), την Ponte Vecchio (Παλιά΄
Γέφυρα), την Piazza della Signoria (Πλατεία της Γερουσίας) και πολλά΄
άλλα.
Το βραδάκι
΄
΄ απολαύσαµε ‘’aperitivo’’ σε µπαράκι
΄ της πόλης.

Ταξίδι στη Γαλλία και Ιταλία

Παρασκευή 15/06/2018
Gala Dinner
Επίσημη βραδιά δείπνου και χορού
για όλους τους τελειόφοιτους και
τους γονείς τους, στο ξενοδοχείο
Hilton, που διοργανώνεται για
πρώτη φορά από τον Σύνδεσμο
Γονέων, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση της Σχολής.
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Καινοτοµώντας για ακόµη µια χρονιά,
΄ η Σχολή µας
µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη
διαπολιτισµικής
΄
κουλτούρας και την επαφή µε τη σύγχρονη ζωή,
ιστορία και κουλτούρα µιας άλλης
ευρωπαϊκής
΄
χώρας, οργανώνει και πραγµατοποιεί ένα
ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γαλλία
΄
και Ιταλία για µαθητές που επέλεξαν το µάθηµα
των Γαλλικών και Ιταλικών.
1η Μέρα:
Λάρνακα
– Αθήνα – Νίκαια
΄
Αναχωρώντας από το αεροδρόµιο της Λάρνακας
΄
µε προορισµό τη Νίκαια, οι βαλίτσες µας ήταν
γεµάτες
από προσδοκίες και ενθουσιασµό. Αφού
΄
φτάσαµε
στη Νίκαια, ξεκουραστήκαµε λίγο στο
΄
ξενοδοχείο µας και νωρίς το απόγευµα, γνωρίσαµε
τα πιο σηµαντικά΄ µνηµεία της Νίκαιας, όπως την
παραλιακή Προµενάντ
ντεζ Ανγκλέ, την
΄
πανέµορφη Πλατεία Μασενά,
΄ την Παλιά΄ Πόλη µε
το δικαστικό µέγαρο, την Όπερα, τον Καθεδρικό
της Αγίας Ρεπαράτης
και το πάρκο
Promenade du
΄
΄
Paillon όπου απολαύσαµε το συντριβάνι.
΄

4η Μέρα
The Best of Tuscany Tour
Siena - San Gimignano - Pisa and Chianti lunch

5η Μέρα
Το πρωινό µας ξύπνηµα
Φλωρεντία
ήταν πολύ διαφορετικό,
µιας και το πρόγευµα µας
το απολαύσαµε µε
πανοραµική θέα από την
Piazzale Michelangelo. Μετά΄
το πρόγευµα,
επισκεφτήκαµε ένα από τα
καλύτερα πανεπιστήµια
της χώρας, το “Università
degli studi di Firenze”, το
οποίο φιλοξενεί πάνω
από
΄
70.000 φοιτητές. Φηµίζεται
κυρίως για τις σπουδές στην
Αρχιτεκτονική, στην Ιστορία
της Τέχνης, στις Καλές Τέχνες,
στην Ιταλική Γλώσσα &
Φιλολογία, καθώς και στις
Κοινωνικές Επιστήµες. Το
βράδυ
΄ απολαύσαµε το
δείπνο µας σε “Aperitivo”
µπαράκι
΄ της πόλης.

Μετά΄ το πρόγευµα, µια µοναδική
εκδροµή ξεκινούσε. Επισκεφτήκαµε τη
Σιένα, το San Gimignano, το Chianti και
την Πίζα µέσα σε µία µόνο µέρα!
Μαζί µας είχαµε τουριστικό οδηγό που
µας αποκάλυπτε
την οµορφιά΄ των
΄
πόλεων της Τοσκάνης.
Το αποκορύφωµα
΄
της εκδροµής µας ήταν το µεσηµεριανό
σε ένα βιολογικό αγρόκτηµα του Chianti
µε θέα τους όµορφους αµπελώνες της
Τοσκάνης.
Στο San Gimignano,
΄
εξερευνήσαµε και απολαύσαµε το
διεθνώς βραβευµένο παγωτό της πόλης ως
το καλύτερο παγωτό του κόσµου!

6η Μέρα
Φλωρεντία – Βερόνα
Μετά΄ το πρόγευµα, αναχωρήσαµε από
τη Φλωρεντία για Βερόνα και µετά΄ για
Λάρνακα.
Επιστρέψαµε γεµάτοι
΄
΄
εµπειρίες, έχοντας µια υπέροχη ανάµνηση
΄
να ιστορούµε για πολλά΄ χρόνια.
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17 Ιουνίου
Παγκόσμια Ημέρα Καράτε
΄
Οι συνοδοί καθηγητές….. σχολιάζουν!
Αν µπορούσαµε να φτιάξουµε
ένα δικό
΄
΄
µας λεξικό, στο γράµµα
«Τ» θα
χρειαζόταν να βάλουµε
και τη λέξη
΄
«ταξίδι». Είναι σίγουρο οτι οι σκέψεις που
ακολουθούν αυτή τη λέξη, είναι άπειρες.
΄
Πόσα ποιήµατα, πόσα µυθιστορήµατα
και περιπέτειες, πόσα τραγούδια έχουν
γραφτεί για τα ταξίδια; Πόσες λέξεις
µπορούν να είναι τόσο έντονα
κυριολεκτικές και ταυτόχρονα,
µεταφορικές όσο αυτή η λέξη;
Μια πανέµορφη εµπειρία, τόσο σε
εκπαιδευτικό όσο και σε ψυχαγωγικό
επίπεδο. Τόσο εµείς, ως συνοδοί καθηγητές,
όσο και οι µαθητές µας είχαµε µια
µοναδική δυνατότητα να γνωρίσουµε
µια διαφορετική κουλτούρα µε ό,τι
συνεπάγεται
αυτό. Κάθε
΄
΄ ταξίδι είναι
ένα σχολείο της ζωής, ένα βιωµατικό
µάθηµα
γεωγραφίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας, τέχνης και πολιτισµού. Όσο ταξιδεύουµε τόσο πιο πολλά΄ µαθαίνουµε για
΄
τον κόσµο γύρω µας, γνωρίζουµε νέους ανθρώπους µε διαφορετικό τρόπο σκέψης, βλέπουµε πράγµατα
που δεν τα
΄
έχουµε ξαναδεί και όλα αυτά΄ θα µείνουν για πάντα
στο µυαλό, κάνοντάς
΄
΄
΄ µας πλουσιότερους σε γνώσεις και εµπειρίες.
Ωστόσο, όταν βρισκόµαστε σε έναν ξένο τόπο, από τη µία θα αναγκαστούµε να έρθουµε σε συνεννόηση µε
αγνώστους για διάφορες
πληροφορίες. Ένα ταξίδι είναι µια πολύ καλή ευκαιρία να ξεφύγουµε από την καθηµερινή
΄
τριβή, να βγάλουµε
προς τα έξω τον καλύτερό µας εαυτό. Ευελπιστούµε ότι το ταξίδι αυτό θα είναι µόνο η αρχή…
΄

Ο δυναμισμός, η αποφασιστικότητα και
η μαχητικότητα, ανέκαθεν, αποτελούσαν
χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο
άτομο ένα σπάνιο και ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Αυτές οι αρετές γίνονται κτήμα ενός
αθλητή, όταν αυτός αφοσιώνεται στην
εκμάθηση μιας πολεμικής τέχνης.
Ιδιαίτερα όταν αυτή έχει ως βάση της μια
αξιόλογη ιστορία, η οποία διατηρήθηκε
στο πέρασμα των χρόνων.

Ο μαθητής της Σχολής μας, Ανδρέας
Σταματάρης, του τμήματος Στ1, ασχολείται
τα τελευταία δώδεκα χρόνια με το Wado
- Ryu Karate. O Αντρέας έχει αποδείξει με
τις συνεχείς συμμετοχές και διακρίσεις
του σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα Καράτε,
σε Αγώνες Καράτε Μικρών Κρατών
Ευρώπης και σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα Καράτε, ότι το μέλλον του
στο άθλημα αυτό προδιαγράφεται λαμπρό.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι κατά την
τρέχουσα χρονιά κατέλαβε τη 2η θέση
στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Καράτε στις
κατηγορίες Male Kumite -67kg και Male
U21 Kumite -67kg. Επίσης, κατέλαβε τη
2η θέση στους Αγώνες Καράτε Μικρών
Κρατών Ευρώπης στην κατηγορία Male
Junior, στο αγώνισμα Team Kumite
καθώς και την 3η θέση στην κατηγορία
Male Junior, στο αγώνισμα Kumite -76kg.

Ο Ανδρέας Σταματάρης είναι ένας
αθλητής πρώτα απ’ όλα με εξαίσιο
χαρακτήρα. Όλα τα χρόνια που
ασχολείται με τον πρωταθλητισμό
επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό και
αθλητοπρέπεια, πετυχαίνοντας αρκετές
διακρίσεις μέσα στον χώρο του καράτε.
Μερικές από τις επιτυχίες του είναι
παγκύπριος
πρωταθλητής,
πρωταθλητής Ευρώπης (WIKF) και
πρωταθλητής στους Αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης.

Χαρά΄ Τσίγκη
Καθηγήτρια Ιταλικών

Εμείς, ως δάσκαλοί του, είμαστε ευγνώμονες

που είναι αθλητής μας επειδή εκτός
από ένα αυθεντικό ταλέντο είναι και ένα
παιδί με ήθος και φιλοδοξίες.

Φίλιος Φάνης
΄
Καθηγητής Γαλλικών

Ευχόμαστε να συνεχίσεις την αθλητική
σου πορεία στο καράτε, γιατί έχουμε
ανάγκη από τέτοιους αθλητές.
Οι Εκπαιδευτές
Μάριος Βατυλιώτης και Νικόλας Βατυλιώτης
Σύλλογος Πολεμικών Τεχνών Λευκωσίας

28/06/2018

Τελετή λήξης μαθημάτων και
αποφοίτησης και απονομή βραβείων και
διακρίσεων. Ο Σύνδεσμος Γονέων απονέμει
πλακέτες στους τελειόφοιτους μαθητές
του Λυκείου. Μετά το πέρας της τελετής
ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία με τη
Σχολή παραθέτει cocktail για τους
μαθητές και τους γονείς τους.
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Αντρέα,
Τώρα που ολοκλήρωσες τις μαθητικές σου υποχρεώσεις, σου
ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία και καλός στρατιώτης.
Να συνεχίσεις τον δρόμο των επιτυχιών όπως έκανες τόσα χρόνια
στο άθλημα του Καράτε και είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον σου
θα είναι λαμπρό όπως ήταν μέχρι τώρα.
Ανδρέας Βασιλείου			
Πρόεδρος K.O. Καράτε		

Κώστας Ελληνίδης
Γενικός Γραμματέας Κ.Ο. Καράτε
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Με υγεία, θάρρος και όνειρα να χαίρεσαι κάθε
στιγμή της ζωής σου! Ένας δρόμος τελείωσε κι
ένας καινούργιος δρόμος αρχίζει. Ο Θεός πάντα να
σε φωτίζει να κάνεις το σωστό. «Τους Λαιστρυγόνες
και τους Κύκλωπες μη φοβηθείς». Και όπως πάντα
μας έλεγες «ο αγώνας δίνει νόημα στη ζωή».
Με απέραντη αγάπη οι γονείς σου
Ο Αντρέας είναι ένα άτομο που ξεχωρίζει για το πείσμα και
τη θέλησή του να πετύχει στον χώρο του αθλητισμού και
ειδικότερα στο καράτε. Γι΄ αυτό πάντα έβρισκε χρόνο να
συνδυάζει το σχολείο με την αγάπη του για το καράτε,
αποτελώντας πρότυπο αθλητή και μαθητή. Ως
συμμαθητές και φίλοι του Αντρέα, λοιπόν, αισθανόμαστε
τυχεροί που ανήκει στην παρέα μας και θα θέλαμε να του
ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη ζωή του.
Γιαγκουλλής Χάρης, Στ3
Δημητρίου Κωνσταντίνος, Στ3
Αγγελή Κωνσταντίνος, Στ1
Στεφάνου Στέφανος, Στ1
Ρώσσος Θεόδωρος, Στ1

Αγαπημένε μου φίλε, όσο μαχητής είσαι στον αθλητισμό είμαι σίγουρος πως τόσο θα
είσαι και στην υπόλοιπη ζωή σου…καλή σταδιοδρομία φίλε μου και είμαι σίγουρος
πως η επιμονή και η υπομονή που σε διακατέχουν θα σε βοηθήσουν να εκπληρώσεις
τα όνειρά σου.
Μάριος Κωνσταντίνου
Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να αναφέρω λίγα λόγια για τον
Ανδρέα μας! Πρώτα από όλα για εμένα, αλλά και για τους γονείς μου δεν είναι
μόνο ένας καλός φίλος και συναθλητής, αλλά ένα μέλος της οικογένειάς μας. Είναι ο
φίλος που μου δίνει συμβουλές σε κάθε μου πρόβλημα, αυτός που μπορείς να του
εμπιστευτείς τα μυστικά σου. Ακόμη είναι αυτός που θα περάσεις όμορφα και ευχάριστα
τον χρόνο σου μαζί του. Εκτός όμως από καλός φίλος είναι και πολύ καλός αθλητής.
Είχα τη χαρά να προπονηθώ μαζί του στη Σχολή και στις προπονήσεις της εθνικής
ομάδας καράτε. Πάντα είχε θέληση και θέτοντας ψηλούς στόχους κατάφερε να είναι
πρωταθλητής! Μακάρι να συνεχίσει τον αθλητισμό καθώς «Νους υγιής εν σώματι
υγιεί». Σου εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις, που θα είναι σίγουρα επιτυχές.
Κάθε κύκλος που κλείνει στη ζωή μας, πυροδοτεί την έναρξη ενός άλλου. Ας είναι ο
νέος σου κύκλος γεμάτος χαρά, στιγμές αισιοδοξίας αλλά και τρέλας όπως αυτές που
μοιραστήκαμε μαζί !
Άνθια Στυλιανού

105

Αφιέρωμα
στα
Αφιέρωμα
τμήματα
στατης
Σχολής
τμήματα

της
Σχολής

108

υ
ο
ί
σ
α
ν
Α ’ Γυμ

109

υ
ο
ί
σ
α
ν
μ
Β ’ Γυ

110

111

Μπεκιάι Μελίνα, Α’2
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Ανδρέας Σταματάρης και
Ανδρέας Σολωμού άλλως Λούα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗ
Αγαπημένο μάθημα: Λογιστική

και Πολιτική Οικονομία

Χόμπυ:

“Να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει στη ζωή μου”

“Να περάσω όσο καλύτερα μπορώ τη ζωή μου”

Χόμπυ:

άλλως

Ιάσονας Γιωργάκη
άλλως Jason

Διπλανός

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ

Στυλλής
ΥΧόμπυ:

Διπλανές

Ελίζα Σοφοκλέους
Αλεξία Μαυραντώνη
Μαριλένα Σαββίδου
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Ανδρέας Παναγίδης

Αγαπημένο μάθημα: Γυμναστική
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“Να περάσω τις παγκύπριες εξετάσεις, να βρω μια καλή δουλειά και να είμαι ευτυχισμένη”

Κλείτος Αναστασίου
και Μαριλένα Σάββα

Λογιστική

Lama και
ελατήριο
Διαμηκές
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“Να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο και να αποκτήσω πολλά σκυλάόμκια”
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Σ τ έ λ ιο ς Ο ικ

“Να πάω Αγγλία για σπουδές”
ανάς

Νέα Ελλη νικά
(Λογ οτεχ νία )

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΛΑΚΗΣ

Αγαπημένη καθηγήτρια:

Αγαπημένο μάθημα:

“Να εξασφαλίσω θέση στο Πανεπιστήμιο που
θέλω και να ζήσω αξέχαστες φοιτητικές στιγμές”
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Αναστασία Πηλιά
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Λογιστική

“Να γίνω με τις λίρες”

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΖΑΖΗ

Χόμπυ:

Διπ

Θεοδοσία Τούμπα

“Να σπουδάσω Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη”
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Ρώσσος
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Νόρα

ΕΛΕΟΝ
ΣΤΥΛΙ ΟΡΑ
ΑΝΟΥ
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“Να πετύχω οικονομικά
κι επαγγελματικά”
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“Να πιστεύω στις δυνάμεις μου
και να ξεπερνώ τα όρια των
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Κά λλια Ιορ δάν ους

πυ:

άνης
Φ
ς
ο
ι
λ
Φ ί ένο

Χόμ

ς
ένο
πημ ής:
α
γ
τ
Α
ηγη
καθ

περάσω στη Σχολή που θέλω
και να κάνω υπερήφανους τους
γονείς και τους καθηγητές μου”

Χ

π
όμ

καθηγητής:

Βα σιλ ειά δου

Λεβέντης

Μα θη μα τικ ά

“Να περάσω στο
Πανεπιστήμιο”

Η

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΑΚΑΡ

ή

νους η
ά
δ
Δ α Ιορ ισθέν
λι
λλ
Κάλ ως Κα
άλλ
αν

λ
ιπ

υ:

Χόμπ

υ:

ΛΟΥΚΑΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ

“Να καταφέρω να σπουδάσω και να βρω μια καλή δουλειά”
ΓΕΩ

καθηγητής:

Ι
ΜΑΡ ΠΡΟΥ
ΛΑΜ

“Να κρατήσω όσες πιο
πολλές εμπειρίες
μπορώ από τα μαθητι
κά μου χρόνια”

γήτρια:

Χ ρ ισ τ ί ν α

Διπλανή

θημα:

Αγαπημένη καθη

μένη
Αγαπη ρια:
ήτ
γ
η
καθ

Αντώνιος Λοϊζίδης
Ό λγ α Ν ικ ολ ά ου

ονομίδη
Σ τ έ λ ιο ς Ο ικ

Διπλανός

Αγαπημένος

τα όνειρα
ου
μ
α
όλ
σω
ή
οι
π
λο
υ
“Να
ρίες
ει
π
εμ
ς
λέ
ολ
π
ω
ίσ
ομ
οκ
π
και να α
ν
που θα με συντροφεύου
ΛΕΝΑ για όλη μου τη ζωή”

Ιστορία
Χόμπυ:

ένος
Αγαπημ ς:
τή
καθηγη

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Παναγιώτα Μανώλη
άλλως Παόττα

Ιωάννης Θεολόγου

λα

Π έ τ ρ ο ς Κ ά νός
ιλος

Αγαπημένο μάθημα:

“Να πάω στον πλανήτη Άρη”

Clubbing

Διπ

:

ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΟΝΙΣΗ

Αν τών ιος Λοϊ ζίδ ης
Αγαπημένο
μάθημα: Ιστ ορί
α

ΚΑΛΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑ

“Να πετύχω στη ζωή μου”

Νάκης Κυριάκου Πηλιά
άλλως Νάκλης

πυ

ο”
λ
ί
φ
α
ν
έ
ω
“Να κάν

Διπλανοί

Χόμπυ:

“Να είμαι μια πετυχημένη επαγγελματίας”

Ελίνα Βασιλειάδου

Αγαπημένο μάθημα:

ΠΑΝΑ
ΜΑΝΩΓΙΩΤΑ
ΛΗ

ΝΙΚΟΛΑ
ΒΙ∆ΡΑΣ ΟΣ

Αγαπημένη καθηγήτρια:

“Να περάσω στο
Πανεπιστήμιο που θέλω”

Αγαπημ
ένο
καθηγητ ς
ής:

Αντών ιος
Λοϊζίδ ης
Διπ

λαν

Ελένη

ή

Παπα

λοΐζου

Αγαπημένο
μάθημα:

Πλη ροφ ορικ ή

μένη
Αγαπη ρια:
ήτ
καθηγ

Χ ρ ισ τ ιά ν α
Β α σ ιλ ε ί ο υ
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αγματικότητα
πρ
ου
μ
ρα
ει
όν
τα
νω
ά
“Να κ
ζωής”
ς
ίε
ιρ
πε
εμ
ω
έξ
λλ
συ
να
ι
κα

μπ

Χό

Χό

Πά ρη ς Χ ρί στ ου
ά λλ ω ς Μ ο Σ ά λα χ

υ:

άλλως

ΙΟΣ Τάσος
Σ
Α
Τ
Σ
Α
ΑΝ
Υ Gunner
Ο
Ρ
∆
Ν
Α
ΝΙΚ

Διπλανός

Υ

ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

Λάμπ
α
ν
έ
λ
Μαρι
νή

α
Διπλ

ρου

Α ν τώ ν ιο ς Λ οϊ ζί δ
Ισ το ρ ί α

Χό

μπ

υ:

ένος
Αγαπημ
ής:
τ
η
καθηγ
ένο
Αγαπημ
:
α
μ
η
θ
μά

∆Η
ΟΝΟΜΙ

”
ς
ο
ρ
δ
ε
ό
ρ
π
ω
ν
ί
γ
α
Ν
“

Διπλανός

Αγαπημένο
μάθημα:

Αγαπημένος
καθηγητής:

Ιστορία

ΓΙΩΡΓΟ
ΠΑΝΑΓ Σ
ΙΩΤΟΥ

Αν τώ νιο ς Λοϊ ζίδ ης

νός

Διπλα

Α λ έ ξη ς

ης
Π α π α μ ιλ τ ιά δ

πυ:

α ρ α μ α λλ ά κ η ς
Π α να γ ιώ τ η ς Κ

Χόμ

ΟΙΚ
Α
Ν
Ι
Ρ
Α
Μ

“Να
Χόμπυ:
περάσω
στο
Πανεπιστήμιο”

μ
πη
Αγα ημα:
θ
μά

Ιταλικ

ά

Αγαπημένη
καθηγήτρια:

ίγκη
Χαρά Τσ

Διπλανή

λα
νό
ς

υρομάτη
Ά ν τ ια Μ α

“Να περάσω στο Πανεπιστήμιο”

Αγαπημ
ένα
μαθήμα
τα:

Φυσική
&
Πληροφορική

Αγαπημένος
καθηγητής:

Στέλιος Φωτιάδης
&
Χριστιάνα Βασιλείου

άλλως Δίο

λα

ός

λαν

Διπ

ι
δώρου κα
ο
ε
Θ
ς
η
ν
Αντώ
Κ υ ρ ιά κ ο υ
ιά
λ
η
Π
ς
η
Νάκ
k l is F o b
άλλως Νa

ς

λή

υ
οο

Ττ

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Άν τια
Μα υρο μά τη

Αγαπημένη
καθηγήτρια:

Διπ

Αγαπημένο
μάθημα:

Αγγλικά

Χόμπυ:

GAMING

νό

ς

“Να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου”
Σ
ΧΑΡΗ ΤΗΣ
ΡΑΣΙΗ
Χόμπυ:

άλλως Rash
Αγαπημένος
καθηγητής:

Διπλανός

Φρίξος Χαραλαμπίδης

Σίμος Χρυ
σοστόμου

“Να πετύχω
όσα περισσότερα
πράγματα μπορώ”

Γυμναστική

Ελίζα
Σοφοκλέους

Διπ

ς
ημένο
Αγαπ τής:
η
γ
καθη

Αγαπημένο μάθημα:

ΕΛ
ΠΑ ΕΝ
ΠΑ Η
ΛΟ

ένο

ης

μ

:
πυ

Περός
Δ ιο μ ή δ η ς F a n c y / Π έ ρ ις
ος/
άλλως Δί

Α γ γ λι κ ά

ο

έν
Αγαπημ
:
μάθημα

Χόμπυ:

“Να πετύχω στη ζωή μου και να γίνομαι καλύτερη κάθε μέρα”
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“Να περάσω σε ένα καλό πανεπιστήμιο
στον κλάδο της μηχανολογίας και να
γίνω επαγγελματίας cs:go player”

“Να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής
και να σπουδάσω πληροφορική”

Χριστό
δ
άλλως ουλος Παπ
αμιχα
Ττόουλ
ήλ
ος

ρική
ο
φ
ο
ρ
η
λ
και Π
ή
κ
ι
τ
σ
ής:
Γυμνα
ηγητ
θ
α
κ
ος
ημέν
Αγαπ
στόμου
ο
σ
υ
ρ
Χ
Σίμος
Αγα

∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ
ΠΕΡΟΣ

α:

άθημ

νο μ
πημέ

ΪΖ

ΟΥ

“Να γίνω δισεκατομμυριούχος”

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΑΝΟΣ

ανός

Διπλ

Χόμ

ΛΑΜΠΡΟ
ΡΗΓΟΣ Σ

πυ:

μένο
Αγαπη α:
η
θ
μά μ

Ανδρέας
ου Ιστορία
Σωφρονί
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Διπλ
Χόμ
αν
πυ:
ΚΑ
Άντρια ή
Ν
ΑΝ ΛΛ άλλως κ ικολεττή
ΑΣ ΙΑ οτολέττα
ΤΑ
ένη
ημ ρια:
π
υ
Σ
Αγα ηγήτ λ α ρ έ τ ο
ι
θ
Η
ς
Φ
ω
α
λλ
ά
κ
ικα

Κ α ρ ά ολ ος
Σ
ΓΙΩΡΓΟ ΙΟΥ
ΑΝΤΩΝ
Διπλανός

Βα σίλ ης άλλ ως Bill ys

Βερό

ν

”
ω
σ
ή
ιτ
ο
φ
ο
π
α
α
“Ν
Χόμπυ:
“Να γίνομαι Να παίζω παιχνίδια
καλύτερος στον υπολογιστή
κάθε μέρα”

“Να πετύχω όλους τους στόχους μου”

Υπεύθ

Τμήμ

ατος

ΚΩΝΣΤ
ΓΕΜΕΝΙ ΑΝΤΙΝΑ
ΤΖΗ

Αγαπημένη καθη

γήτρια:

Ρο δο στ έλ λα Ευ αγ γέ λο υ

Αγαπημένο μά

Βι ολ ογ ία

θημα:

Αγαπημένη καθη

γήτρια:

Χόμπυ

:

ι
α
κ
ς
ι
ε
σ
ά
τ
ε
ξ
ε
ς
ε
ι
ρ
π
ύ
κ
γ
α
π
ς
ι
τ
“Επι τυχία σ
”
ο
ι
μ
ή
τ
σ
ι
π
ε
ν
α
π
λό
α
κ
α
ν
έ
ε
σ
ή
εισδοχ
Ελεονώ ρα Μεταξά

Καπ άλλως
ήρα
ς

Να κερδίσω πολλά λεφτά

Αγαπημένος καθηγητής:

ς
ε
κ
ί
α
ν
Οι γυ

Τάσος Ιεροδιακόνου

Χόμπυ:

Διπλανός

Σ τυ λι α νό ς Α δ α μ ίδ
ης

“Να εξασφαλίσω θέση σε πανεπιστήμιο”

Αντρη
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υνοι

ΙΑΣΟΝΑ
ΓΙΩΡΓΑ Σ
ΚΗ

Το υπέροχο
κα
τμήμα με έντο ι ξεχωριστό Στ3. Ένα
νες προσωπ
θετική ενέργε
ια, αγάπη πρ ικότητες, με
ος τον
συνάνθρωπ
ό
στους καθηγη τους και σεβασμό
ευχόμαστε κά τές τους. Τους
θ
στόχους του ε επιτυχία στους
ς και πάντα
να
«χρώμα» στη
ν καθημεριν βάζουν
ότητά τους.

ν

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗΣ

Διπλανός

Παναγιώτης Καραμαλλάκης

Χόμπυ:

Διπλα

Α να στ α σί α Ν α τσ ιοήπο
ύλ ου
ά λλ ω ς Ν ά τσ ιο

Μουρο

ύτη

Μαρ

:
Χόμπυ
Ποδόσφαιρο
ίνα

Καρ

ατσιό

λη

Μαρία

Τομασ

ίδου

Διπλανός

Παναγιώτης Καραμαλλάκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

Αγαπημένη
:
καθηγήτρια

Γ υ μ να σ τι κ ή

ΝΟΣ ∆ΗΜΗ

ΤΡΙΟΥ
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νο
Αγαπημέ
:
α
μάθημ

Φυσική

ος
ημέν
Αγαπ ητής:
γ
καθη

“Να περάσω στο πανεπιστήμιο και
να αποκτήσω τη δουλειά που θέλω”
Μαθηματικά
θηγητής:

Αγαπημένος κα

Μάριος Κατσουρός

νός

κάθε μέρα”
ς
ρο
τε
λύ
α
κ
ι
α
μ
νο
γί
α
“Ν
Διπλα

ς Σιαλ
ής

ΜΙΧ
ΜΙΧ ΑΛΗ
ΑΗ Σ
ΛΙ∆
ΗΣ
άλλω

ός
απατ
ι
Γ
ς
π
ο
Μάρι Γιαπ-Για
ς
άλλω

Αγαπημένος
καθηγητρής:

Πρ οκ όπ ης Κω νσ τα ντί νο υ

“Να κερδίσω πολλά λεφτά”
Αγαπημένο
μάθημα:

Βιολογία

Χο ρό ς

Χόμπ

ο

Ποδηλ

B o d y b u il d in g

ασία

ς

υ:

τέχνε

Χόμπ

άλλ

ρου
Α ν τώ ν η ς Θ ε ο δ ώ
ά λλ ω ς Α ν το υ ά ν

is

ρική

Αγαπημένη
:
καθηγήτρια

Μα ρί να Κα ρα τσ ιό λη
Χόμπυ:

Αγαπημένο μάθημα

:

Ελε ύθε ρο Προ οπτι κό Σχέ διο

Ζωγραφική

ΝΑΚ
το
ΠΗΛ ΗΣ
ω
σ
ώ
ι
ε
λ
ε
ΚΥΡΙ ΙΑ “Να τ
α
ν
,
ο
ι
μ
ή
ΑΚΟ
τ
σ
Υ πανεπι
kl

Πληροφο

α
ιάν ου
τ
σ
ι
Χρ σιλεί
Βα

Μαριάννα Καζάζη
άλλως Casablanca

Fob

έν
πημ
Αγα μα:
η
μάθ

η
έν :
ημ τρια
π
α
ή
Αγ θηγ
α
κ

Β ιο λ ο γ ί α ,
Ιστορία,
ά
Θ ρ η σ κ ε υ τ ικ

“Να εξασφαλίσω θέση στη
Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας,
να γίνω εκτιμήτρια έργων τέχνης
και να ανοίξω δική μου gallery.”

υ: Κιθάρ
α και
Ηλεκτρονικός
υπολογιστής

Ανδρέας
Τσούκνος

Αγαπημένα
μαθήματα:

Νa

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΥΛΟΥ
ΝΑΤΣΙΟΠΟ

Αν δρ έα ς Τσ ού κν ος,
Τά σο ς Ιερ οδ ια κό νου ,
Μα ρί α Τομ ασ ίδ ου

ΑΛΕΞΙΑ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ

Χόμπυ:

Νικ όλα ς Βίδ ρα ς άλλ ως ερω τύλ ος
Αγαπημένοι
καθηγητές:

Αγαπημένος
καθηγητής:

Δ
Κ ιπ
Γε ων λα
με στ νή
νι αν
τζ τί
ιή να

άλλως
Νάτσιο

Φυσικ ή

Πανεπιστήμιο Βιολογία, κατά προτίμηση στην Αμερική”
ικές

έλλα
Ροδοστ ου
έλ
Ευαγγ

:

Μικαέλλα
Ιωακείμ

σεων

νη
ημέ ια:
π
α
τρ
Αγ
ηγή
καθ

ημα

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΜΙΛ
γαλύτερος Γ ι ώ ρ γ ο ς Π α ν α
ε
μ
ο
ω
ν
ί
γ
γ
ΤΙΑ∆ΗΣ
ι
“Να
ώτου
άλλως τ
ρ
ς
ο
υ
ν
φ
ερούλλης
ημέ
υ:
και πιο πετυχ
Χόμπ
Να κο ιμ άμ αι
ε
σ
ς
ό
ικ
σ
υ
φ
πυρηνικός
ανήτη”
λ
π
ν
ο
τ
ο
ρ
η
λ
κ
ολό

Διπλανός

Χόμπυ:

μάθ

νή

Οργάνωσ
η
Διοίκηση και
Επιχειρή

ένο

Διπλα

Αγα
π
μάθ ημένο
ημα
:

πημ

Χόμπυ:

∆ΙΟΜ
ΠΑΤΣ Η∆ΗΣ “Να τελειώσω το σχολείο και να σπουδάσω σε ένα καλό
ΑΛΙ∆Η
άλλως B
Σ
o b M a r le
y

Μαρίνα
Οικονομίδη

Αγα
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μένο
Αγαπη
α:
μ
η
μάθ

Χόμπυ:

Χόμπυ:

Μα

ώνη

Διπλανός

“Να φτάσω στην «Ιθάκ
η»”

“Να συμμετάσχω στο H
arry Potter Marathon
”
Μπαλέτο

Α

α
λεξί

ντ
υρα

Πολεµ

Διπλανή

Σούρτας

Δ

σίγκη
Τ
ά
ρ
α
Χ

νή

άλλως

ή

αν

λ
ιπ

πλ
α

ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΛ
ΗΣ
Κ
Α
Λ
Α
Μ
ΚΑΡΑ

“Να εξασφαλίσω θέση στη Σχολή
που επιθυμώ”

Ιταλικά

Δι

Πα να γιώ τα
Αγαπημένη
καθηγήτρια: Κω νσ τα ντί νο υ

ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ο
ημέν
Αγαπ α:
μ
μάθη

Διπλανός

ΚΑΛΙΑ
ΙΟΡ∆ΑΝΟΥΣ

Ιωάννα Μασακαρή άλλως Μαδαγασκάρη

ΑΝΑΣΤΑ
ΠΗΛΙΑ ΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚ
ΟΥ

Διπλανή

ως

αγοράσω
ω
ν
ί
γ
α
ν
ι
α
Ferrari κατίας
επαγγελμ yer”
cs:go pla
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ημα:

ο μάθ
γαπημέν

κ ό σ χ έ δ ιο
Ε λε ύ θ ε ρ ο π ρ ο ο π τι :
Α

τής

ος καθηγη

Αγαπημέν

Μ α ρ ί α Π η λ ιά
Ελένη Π

Χόμπυ:

ΕΛΙΖΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ανή

Διπλ

“Να κάνω πάντα αυ
τό που αγαπώ
γιατί μόνο έτσι ζει ο
άνθρωπος!
Αυτό εύχομαι και σε
όλους μου
τους συμμαθητές.”

ου
απαλοΐζ

ΙΤΟΣ
Ρ
Ι
Π
Σ
Σ
Ο
ΠΑΥΛ

ρα γίνεται”
γο
ή
γρ
ο
πι
ο
όσ
ο
εί
ολ
σχ
“Να τελειώσω το

ανός

Διπλ

Αγαπημένος
καθηγητής:

Χόμ

Τάσος όνου
Ιεροδιακ

πυ:

Αγαπημένο
μάθημα:

ας
Νικόλ ρής
κα
Φουκ
ς
άλλω
ς
πασιή

Αβραά

:

Αγαπημέν
ο
μάθημα:

Αγα
καθ πημέν
η
ηγή
τρι
α:

Άννα

Χόμπυ

μ

Ιστορία

Π λη ρο φ ορ ικ ή
Διπλ

ανοί

Δέσποιν
α
άλλως Θεοδώρου
πα
και Λή λιότσουρα
δα Ακο
νά
άλλως
Ληδίτσα

ΕΛΕΝΗ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

“Να κάνω όσα πιο πολλά ταξίδια μπορώ και να γνωρίσω νέους πολιτισμούς και νέες κουλτούρες”
:
Χόμπυ

“Να κάνω τον
Ά ν τ ια Μ
”
κόσμο καλύτερο
κ α ι Χ ρ ισ τ ί α υ ρ ο μ ά τ η
Αγαπημ
έ
καθηγή νες
τριες:

να Αργυρού

νός

Διπλα

μένο
Αγαπη α:
μάθημ

Αγγλικά

ας
Αχιλλέ ρου
φό
Χριστο ελλάς
Φ
άλλως

ΑΡΗΣ

ΚΚ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΟΥ

“Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό”

ΦΡΙΞΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΙ∆ΗΣ
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υ Στ4,
ομάδα το
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Το
Το διδακτικό
προσωπικό
διδακτικό
της
Σχολής
προσωπικό

ης
Σχολής

Διευθύντρια

Αντιγόνη

Καθηγήτρια

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

Βοηθός

Διευθύντρια Α’
Βοηθός
Ελεονώρα
Διευθύντρια Ελεονώρα
Α’ Μεταξά
Μεταξά

Καθηγήτρια

Μαθηματικών
Καθηγήτρια
Μαθηματικών

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

Μάριος

Διευθυντής Μάριος
Κατσουρός
Κατσουρός

Καθηγητής

CIIM,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική
Ηγεσία και Διοίκηση
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Μετάφρασης
The University of Birmingham,
MA in Teaching English as a
Foreign Language

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και
Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Βοηθός

Διευθυντής
Διευθύντρια
Βοηθός
Βοηθός
Μαρία
Σίμος
Διευθυντής Σίμος
Χριστοδουλίδου
Καθηγητής Διευθύντρια Μαρία
Καθηγήτρια
Χρυσοστόμου
Φυσικής
Καθηγητής
Καθηγήτρια
Χρυσοστόμου
Χριστοδουλίδου Ελληνικής
Αγωγής
Φιλολογίας
Φυσικής
Ελληνικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Αγωγής
Φιλολογίας
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής
Global College,
Μεταπτυχιακό στις Δημιουργικές
Τέχνες και Εμψύχωση

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό Νεοελληνικής
Φιλολογίας

Διευθυντής

Προγράμματος
Διευθυντής
Ανάπτυξης
Βοηθός
Προγράμματος
Νοημοσύνης
Διευθύντρια
Βοηθός
Δήμητρα
Δρ. Σωκράτης
Ανάπτυξης
Διευθύντρια Δήμητρα
Παρασκευά
Κτίστης
Καθηγήτρια
Δρ. Σωκράτης
Ελληνικής Νοημοσύνης
Καθηγήτρια
Παρασκευά
Κτίστης
Φιλολογίας
Ελληνικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Φιλολογίας
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών
Πτυχίο Εττιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό Κλασικών Σττουδών
και Φιλοσοφίας

Διευθυντής

Leicester University, MBA
Northcentral University Arizona,
PhD Gifted Education
British Psychological Association,
Psychometrics

Αθλητικού
Διευθυντής
Τμήματος
Αθλητικού
Γεωργία
Νεόφυτος
Διευθύντρια Γεωργία
Καρσερά
Λάρκου
ΚαθηγήτριαΤμήματος
Νεόφυτος
Αγγλικής
Καθηγήτρια
Καρσερά
Λάρκου
Φιλολογίας
Αγγλικής
Southern Illinois University at Carbondale,
Κάτοχος διπλώματος
Φιλολογίας
BA in Linguistics,
UEFA Pro Licence
Βοηθός
Διευθύντρια
Βοηθός

Ελληνικής
Καθηγητής
Φιλολογίας
Ελληνικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Φιλολογίας
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας

Βοηθός

Διευθύντρια
Βοηθός
Ελίνα
Βασιλειάδου
ΚαθηγήτριαΔιευθύντρια Ελίνα
Καθηγήτρια
Αγγλικής
Μαθηματικών
Καθηγήτρια
Καθηγήτρια
Βασιλειάδου
Φιλολογίας
Αγγλικής
Μαθηματικών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Φιλολογίας
Πτυχίο Ξένων Γλωσσών και
Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής

Βοηθός

Διευθύντρια Αντιγόνη
Τζιαπούρα
Τζιαπούρα

Βοηθός
Διευθυντής
Βοηθός

Βοηθός

Διευθύντρια
Βοηθός
Γεωργία
Διευθύντρια Γεωργία
Λάτσια
Λάτσια

MA in Teaching English to Speakers of
Other Languages
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Καθηγητές
Θρησκευτικών
Καθηγητές

Πατήρ
Θρησκευτικών
Ανδρέας
Πατήρ
Βορκάς

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

Μαρία

Τομασίδου
Μαρία
Τομασίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Θεολογίας

Στέλιος

Οικονομίδης
Στέλιος
Οικονομίδης
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών
και Φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Master in Business Administration (MBA)

Χριστιάνα

Αργυρού
Χριστιάνα
Αργυρού

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών
και Φιλοσοφίας

Αναστάσιος

Ιεροδιακόνου
Αναστάσιος
Ιεροδιακόνου

Καθηγητές
Εληνικής
Καθηγητές
Φιλολογίας

Ελληνικής Αντώνιος
Λοϊζίδης
Αντώνιος
Φιλολογίας
Λοϊζίδης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική
Ηγεσία και Πολιτική
Μαρία
Κωνσταντίνου
Μαρία

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Θεολογίας
Κρίστια

Αριστοτέλους
Κρίστια
Αριστοτέλους
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
Μεταπτυχιακό στην
Εκπαιδευτική Ηγεσία

Καθηγητές

Παντελίτσα

Ιωάννου
Παντελίτσα
Ιωάννου

Μαθηματικών
Καθηγητές
Άντρη
Εθνικό και Καποδιστριακό Μαθηματικων
Μουρούτη
Άντρη
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας

Μυρτώ

Μιχαηλά
Μυρτώ
Μιχαηλά

Μουρούτη

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και
Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Ελληνική

Φιλολογία
Ελληνική
Φιλολογία
Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Μεταπτυχιακό στη Βυζαντινή Φιλολογία

Ανδρέας

Κάππας
Ανδρέας
Κάππας

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στη Στατιστική

Βερόνικα

Φιλαρέτου
Βερόνικα
Φιλαρέτου
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας

Άντρη

Μαραθεύτη
Άντρη
Μαραθεύτη
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Μαθηματικών
University of Reading,
MSc Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία

Γιώτα

Κωνσταντίνου
Γιώτα
Κωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην
Εκπαιδευτική Ηγεσία

Πέτρος

Κοντογιάννης
Πέτρος
Κοντογιάννης
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Μαθηματικών

Κωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών
University of Royal Holloway,
University of London,
MA in Classics

Στέλλα
Αντωνιάδου
Στέλλα

Αντωνιάδου
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό Κλασικών Σπουδών
και Φιλοσοφίας
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Νικολέττα

Λιμισή
Νικολέττα
Λιμισή

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό Νεοελληνικής
Φιλολογίας
Νικολέττα

Μηλιώτου
Νικολέττα
Μηλιώτου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας

Ονήσια

Γεωργίου
Ονήσια
Γεωργίου
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Κλασικών Σπουδών
και Φιλοσοφίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην
Ειδική Εκπαίδευση
Νάσια

Κωνσταντινίδη
Νάσια
Κωνσταντινίδη

Νικόλας

Κωνσταντίνου
Νικόλας
Κωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην
Εφαρμοσμένη Στατιστική

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας
Warwick University,
ΜA in Drama and Theatre Education
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Ελένη

Στυλιανός

Χαραλάμπους
Ελένη
Χαραλάμπους

Φωτιάδης
Στυλιανός
Φωτιάδης

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Μαθηματικών
και Στατιστικής

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Φυσικής,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στις
Αρχές της Φυσικής

Αλίκη

Δωροθέα

Λιονταρή
Αλίκη
Λιονταρή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και
Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Μαίρη

Νεοφύτου
Μαίρη
Νεοφύτου
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Μαθηματικών
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA)

Μπούρα
Δωροθέα
Μπούρα

Πανεττιστήμιο Ιωαννίνων,
Πτυχίο Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στις
Αρχές της Φυσικής

Καθηγητές
Χημείας
Καθηγητές

Χημείας

Ροδοστέλλα

Ευαγγέλου
Ροδοστέλλα
Ευαγγέλου
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Χημείας

Νίκη

Ιωάννου
Νίκη
Ιωάννου
University of Wolverhampton,
Bsc in Mathematical Sciences
University of Nicosia,
Μεταπτυχιακό στην
Εκπαιδευτική Ηγεσία

Καθηγητές
Φυσικής
Καθηγητές

Φυσικής

Παναγιώτα

Κωνσταντίνου
Παναγιώτα
Κωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πτυχίο Φυσικής
Συντονίστρια Φυσικού τμήματος
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Καλυψώ

Πελαγία
Καλυψώ
Πελαγία

University of Leicester,
Bsc in Biological Sciences (genetics)
University College of London,
Msc in Reproductive Science and
Women’s Health (embryology)

Νεκταρία

Προδρόμου
Νεκταρία
Προδρόμου

University of Nicosia,
Bsc in Human Biology

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Χημείας
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στη Χημεία

Καθηγητές
Βιολογίας
Καθηγητές

Δρ. Ανδρέας
Βιολογίας Δρ. Ανδρέας
Τσούκνος

Τσούκνος

De Montford University of Leicester,
BSc in Biomedical Science
University of Birmingham,
MSc in Immunology
University of Birmingham,
Ph.D. in Cardiovascular Rheology

St. Cloud State University
Minnesota-USA,
B.A. in English Linguistics,
Minor in Teaching English
as a second language

Αλεξία

Παπακυριακού
Αλεξία
Παπακυριακού

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
και Λογοτεχνίας
University of Brighton,
MA in English Language Teaching

Βασιλική

Καθηγητές
Αγγλικής
Καθηγητές
Φιλολογίας

Αγγλικής
Μαρία
Γερμανού
Μαρία
Φιλολογίας
Γερμανού
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας

Βαρβάρα

Χρίστου
Βαρβάρα
Χρίστου

Στέλλα Μυτίδου

Στέλλα
Μυτίδου

Μαρία
Δημητρίου
Μαρία

Δημητρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
University of Cambridge,
Certificate in English Language Teaching
to Young Learners.
Άντια
Μαυρομάτη
Άντια

Μαυρομάτη

Βενεκτή
Βασιλική
Βενεκτή

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας

Λουίζα

Κάκκουρα
Λουίζα
Κάκκουρα
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας.
University of London,
MA in Language, Society
and Change in Europe
Ραφαέλλα

Νεοφύτου
Ραφαέλλα
Νεοφύτου
University of Bedfordshire,
ΒΑ Hons in English Studies
University of Essex,
MA in English Language

ΥΠ. Δρ. Γλωσσολογίας
University of Cyprus,
BA, English Language and Literature
BA, Turkish and Middle Eastern
Studies-History and Politics
MA, Applied Linguistics
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Ξένια

Καθηγητές
Γαλλικής
Καθηγητές
Φιλολογίας

Ζαφείρη
Ξένια
Ζαφείρη

Γαλλικής
Φίλιος
Φάνης
Φίλιος
Φιλολογίας
Φάνης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας
Universite Paris Diderot-Paris 7,
FLE
Κυριακή

Παναγή
Κυριακή
Παναγή

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Επιστήμης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Κουρέας

Ανδρέας

Κωνσταντίνου
Ανδρέας
Κωνσταντίνου

Ιωάννου

Καθηγητές
Τέχνης
Καθηγητές
Budapest University of Technology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Χριστοφόρου
Γεωργία
Χριστοφόρου

Καθηγητές

Ιταλικής
Καθηγητές
Φιλολογίας
ταλικής
Χαρά
Τσίγκη
Χαρά
Φιλολογίας
Τσίγκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας.
MA Universita per Stranieri Di Siena

Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Οικονομικών Εττιστημών
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική
και Χρηματοοικονομική

Προκόπης

Κωνσταντίνου
Προκόπης
Κωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
University of Warwick,
Msc in Innovation and
Entrepreneurship

Καθηγητές
Πληροφορικής
αθηγητές

Χριστιάνα
ληροφορικής
Βασιλείου
Χριστιάνα

Οικιακής
Κωνσταντίνα
Κωνσταντινίδου
Κωνσταντίνα
Οικονομίας
Κωνσταντινίδου

Αναστασία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Πτυχίο Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο RomaTre,
Μεταπτυχιακό «Management e
Leadership in Educazione»
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής
με κατεύθυνση Ειδική Αγωγή

Τέχνης

and Economics,
BSc in Electrical Engineering
MSc in Communication Engineering

Καθηγητές
Φυσικής
Καθηγητές
Αγωγής

Φυσικής
Αγωγής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας
και Οικολογίας
European University,
MA in Educational Leadership

Μαρίνα

Καρατσιόλη
Μαρίνα
Καρατσιόλη
Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών Αθήνας,
Πτυχίο Ζωγραφικής

Μαρία

Πηλιά
Μαρία
Πηλιά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
παράρτημα Σερρών,
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Μιχάλης

Πολυκάρττου
Μιχάλης
Πολυκάρττου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Καθηγητές
Οικιακής
Καθηγητές
Οικονομίας

Τζιαστούδη
Αναστασία
Τζιαστούδη
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Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πτυχίο Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας
University of Derby,
MA in Counselling in Professional
Development

Καθηγητές

Οικονομικών
Καθηγητές
Στυλιανή
Οικονομικών
Ιωάννου
Στυλιανή

Γεωργία

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πτυχίο Επιστήμης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητές

Συμβουλευτικής και
Καθηγητές
Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής
και
Αγωγής
Επαγγελματικής
Κική
ΚικήΜαυρομάτη
Αγωγής
Μαυρομάτη

University of Sunderland,
BSc (Hons) Design Technology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας,
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση
Καθηγητών Γαλλικής

Βασιλείου

Καθηγητές

Σχεδιασμού και
Καθηγητές
Τεχνολογίας
Σχεδιασμού
και
Σάββας
Τεχνολογίας
Κουρέας
Σάββας

Μάριος

Κυριάκος

Θεοχάρους
Κυριάκος
Θεοχάρους
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών

Καθηγητές

Μουσικής
Καθηγητές
Θεόδουλος
ΜουσικήςΘεόδουλος
Βακανάς

Βακανάς

Berklee College of Music (Boston, USA),
BA in Music (CWP)
New England Conservatory,
MA In Music (C.I.)

Χριστοδούλου
Μάριος
Χριστοδούλου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής
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Η Γραμματεία
και το
Η Γραμματεία
Λογιστήριο
και της
τοΣχολής

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, Πέρη Αντωνίου και
τον κ. Άντρο Τριμιθιώτη, 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 τέταρτης,
έκδοσης του σχολικού μας
περιοδικού, τους απευθύνουμε
ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ
για την υποστήριξή τους και την
προσφορά τους στη Σχολή μας.

Τα
Τα τμήματα
της
τμήματα
Σχολής

της
Σχολής

Οι Φροντιστές
της Σχολής
Φροντιστές

Οι
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 Καραολής συνεχίζουν να
προσφέρουν σε όλους μας τη βοήθεια
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.
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Αδαμίδης Ανδρέας, Βασιλείου Αναστασία, Γεμενιτζής Νικόλας, Γεωργιάδης
Βασίλειος, Γεωργίου Ιωάννης, Διανέλλου Νεοφύτου Ανδρέας, Ευγενίου
Ελένη, Ζηνιέρη Θεοδώρα, Ιωακειμίδου Ευαγγελία, Κακόψητος Ιωάννης,
Κίκα Ελένη, Κωνσταντίνου Βικτώρια, Λάμπρου Χρίστος, Λιασής Μάρκος,
Πέτρου Άλκηστις, Πρωτοπαπά Ελένη, Σαββίδης Αντρέας, Σωφρονίου
Αλέξανδρος, Σωφρονίου Μαρία, Σωφρονίου Παναγιώτης, Φράγκου
Αιμίλιος, Χριστοδούλου Αλκιβιάδης

Αργυρίδου Χριστίνα, Γεωργαλλή Μαρία, Γεωργαλλής Σάββας, Γεωργίου
Ανδρέας, Δαμιανού Άννα, Ηρακλέους Έλενα, Κυπριανού Γρηγόρης,
Κυπριανού Δήμητρα, Λεβέντη Ειρήνη, Λιασής Γιώργος, Λουκά Φρίξος,
Μαραθεύτη Αντρεάνα, Μαχαλλεκίδης Αντρέας, Μιτσίδη Ανδριανή,
Παναγιώτου Γεωργία, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Πολεμιδιώτη Αναστασία,
Φιλίππου Παύλος, Φιλώτας Ανδρέας, Χατζημιχαήλ Τερέζα, Ψακίδη Μυρτώ

Αντωνίου Μαρία, Αργυρού Βαλέρια, Βιολάρη Ουρανία, Βρόντης
Ανδρέας, Ευσταθίου Πέτρος, Ιωάννου Μάριος, Κίτση Σωτήρης, Κουτσιοφή
Κωνσταντίνος, Κτίστη Ιωάννα, Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Λαζαρίδης
Λάζαρος, Μάτση Μαρία, Μάτσης Παναγιώτης, Μπεκιάι Μελίνα,
Μυλωνά Μαρία, Νεοκλέους Αναστασία, Παπαπολυβίου Εβίτα, Σιάμισιης
Χαράλαμπος, Στυλιανίδου Ζωή, Συμεού Ανδρέας, Χαραλάμπους
Σωτήρης, Χατζηπροκόπη Προκόπης, Χριστοφόρου Χριστιάνα

Αριστοδήμου Ανδρέας, Αριστοδήμου Νεφέλη, Βίκτωρος Μαρία, Γαβριήλ
Ανδρέας, Γαβριήλ Ειρήνη, Γεωργίου Ελένη, Δημητριάδη Αναστασία
Μαλεβή, Ηλιάδης Ηλίας, Ιωάννου Άντρια, Καραπιττίδης Νίκος, Λαγός
Αντρέας, Λοΐζου Αλέξανδρος, Νεοφύτου Θέκλα, Ρωμανάς Ιωάννης,
Σμυρίλλης Χάρης, Τζιαπούρας Κώστας, Φουκαρίδου Κυριακή,
Χατζησολωμή Κυριακή, Χριστοφίδου Γεωργία, Χρυσοστόμου Έλενα
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Raneem Abu Odeh, Αλεξάνδρου Έλενα, Αυγουστή Μιχάλης, Βασιλείου
Παύλος, Βασιλείου Στέφανος, Γεωργίου Χρήστος, Ζαχαριάδη Μαρία,
Ηρακλέους Μιχάλης, Λάμπρου Μιλένα, Μαλά Ναταλία, Μαππούρα
Ελισάβετ, Μιχαήλ Γεώργιος, Νικολάου Παντελίνα, Παναγίδης Αντώνης,
Παπαδοπούλου Μαρία, Παρπούνας Νικόλας, Σταυρινίδης Αντρέας,
Στυλιανού Λεόντιος, Τσίσσιος Κυριάκος, Χατζηγιάννη Βασίλης,
Χατζηερωτοκρίτου Ερατώ

Ανδρονίκου Κωνσταντίνος, Αντωνίου Αναστασία, Βαττή Ήλια, Θεοδοσίου
Γιώργος, Ιγνατίου Απόστολος, Ιωσήφ Νάγια, Κορέλλης Αντώνιος,
Κυριάκου Γιώργος, Λαγού Στυλιανός, Λαγού Συμεών, Νικολαΐδης
Στυλιανός, Νικολάου Μαρία, 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

Αναστασίου Αναστάσιος, Αντωνίου Αριστόδημος, Αντωνίου Δημήτριος,
Αργυρού Αλέξανδρος, Βανδώρος Άγγελος, Γαβριήλ Κωνσταντίνος,
Γερούδης Σάββας, Δημητρίου Αλέξανδρος, Ευριπίδου Κωνσταντίνος,
Ιβάνοβ Αλεξάνταρ Μιλένοβ, Κελεπέσιη Σωτήρης, Κωνσταντίνου
Νικόλας, Μιχαήλ Ιορδάνης Χρίστος, Μιχαήλ Κωνσταντίνος, Νεοφυτίδης
Χριστόδουλος, Ξυνιστέρης Ανδρέας, Πέτρου Ανδρέας, Πολύμερος
Δημήτριος, Σκορδής Αντρέας, Σπύρου Γεώργιος, Σχίζας Νικόλας,
Σωφρονίου Γιώργος, Χατζηλάμπρου Νικόλας, Χριστοδούλου Αλέξανδρος

Γάλλος Αντρέας, 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 Λουίζα,
Χριστοδούλου Ανδρέας, Χρίστου Μιχάλης, Χρυσοστόμου Νικόλας
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Αγγελή Παναγιώτα, Αμερικάνος Μιχάλης, Γεμενιτζιή Αθηνά, Γεωργίου
Αλεξάνδρα, Γιαγκουλλή Γεωργία, 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, Σουλίνα Ασημίνα – Μαρία, Χαραλάμπους Αικατερίνη,
Χαραλάμπους Παναγιώτης, Χατζηαποστόλου Δανάη

Αργυρίδης Γιώργος, Βισβίκης Ευστάθιος, Δημητρίου Δημήτρης, Δημητρίου
Χαράλαμπος, Ηρακλέους Σάββας, Κόνικκος Νεόφυτος, Κωνσταντίνου
Λουκάς, Λοΐζου Αφροδίτη, Μαππούρα Βερονίκη, Μαρκίδου Νάγια,
Μιχαήλ Στυλιανή, Παής Γιώργος, Παναγιώτου Ευστάθιος, Παπαδοπούλου
Ανδρεανή, Στυλιανού Ναταλία, Τοφαρής Σάββας, Χατζηγεωργίου Γιώργος

Αθανασίου Ιωάννης, Ανδρέου Χρήστος, Αντωνίου Κωνσταντίνος, Γεωργίου
Αλέξανδρος, Γεωργιάδης Αντώνης, 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

Αγγελή Αντρέας, Ανδρέου Ελένη, Γεωργίου Σοφιανός, Γιωργαλλή
Μυροφόρα, Δημητρίου Ελενίτσα, Ελευθεριάδης Δήμος, Ευαγγέλου
Ευάγγελος, Ζαχαριάδης Χρίστος, Θεοχάρους Χρυστάλλα, Κκολιά Σταύρια,
Κόκκινος Ανδρέας, Κυριακίδη Άρτεμη, Μαρκαντώνη Ηλιάνα, Νατσιόπουλος
Θωμάς, Οικονομίδης Αντρέας, Ραφαήλ Σταυριάνα, Σεργίου Ελένη, Σιάμισης
Ανδρέας, Σιεκερή Αναστασία, Στρατής Ορέστης, Χατζηφιλίππου Στάθης
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Ενταφιανού Πάολα, Καμασιάς Στέλιος, Κασσινίδου Μαρία-Ελένη,
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

Αναστασίου Κωνσταντίνος, Αργυρού Μενέλαος, Γεωργίου Γεώργιος,
Γεωργίου Ειρηναίος, Γεωργίου Κυριάκος, 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

Γεωργίου Θέμης, Γιαπατού Χρυσταλλένη, Δημητρίου Αναστάσης,
Θεμιστοκλή Χάρης, Ιορδάνου Ειρήνη, Ιωάννου Χριστιάνα, Κάραλλη
Βάσια, Κουκουμάς Αλέξανδρος, Κουρκουλή Γεωργία, Κουφκή Χρύσια,
Κυριάκου Μάριος, Μιχαήλ Μάριος, Νέγκογλου Χριστόδουλος,
Παντελή Βασιλική, Παπαλοΐζου Κυριακή, Σμυρίλης Χαράλαμπος, Τίφας
Κωνσταντίνος, Χατζηγαβριήλ Χαραλαμπία, Χατζημιχαήλ Μαρίνα,
Χατζηχριστοδούλου Σοφρώνης
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Αγγελή Περσεφόνη, Ανδρέου Αντώνιος, Ανδρέου Κύπρος, Γεωργιάδης
Δημήτρης, Γεωργίου Μάριος, Γρηγορίου Αθηνά, Έκερουτ Έκτορας
Γιαν Χαράλαμπος, Έκτωρος Σωτήρης, Ευέλθοντος Ιφιγένεια, Ευθυμίου
Ίνα, Ιεροδιακόνου Μαρία, Κύλινδρος Γιώργος, Μαχαλλεκίδης Θωμάς,
Μεταξάς Ραφαήλ, Μιχαήλ Μαρία, Νεοκλέους Νεόκλης, Νικάνδρου
Ιωάννης, Νικολάου Μαρία, Πατρόκλου Σάββας, Πρωτοπαπάς Νικόλας

Αγαθαγγέλου Βαγγέλης, Αλεξάνδροφ Μπογκντάνοφ Βίκτωρ, Αυγουστή
Ηλιάνα, Δημητρίου Χριστίνα Μαρία, Επιφανίου Δέσποινα, Ευαγγέλου
Γιώργος, Ιακώβου Ιωάννης, Καμμά Νάσια, Κορομία Μαρία, Κουκουμάς
Ανδρέας, Κυριακίδη Αναστασία, Λαμπή Παναγιώτα, Λοΐζου Νεφέλη,
Ποταμού Κορίνα Κυριακή, Σιακαλλής Αντώνης, Τριμικλινιώτης Εμιλιάνο,
Χρυσοστόμου Κυριάκος

Ζαχαρία Χάρης, Ιωάννου Ελένη, Ιωάννου Ευστρατία, Καζάζης Σώτος,
Καλάλη Δάτης, Κουρκουλής Παναγιώτης, Κυριάκου Στυλιανός, Λαγού
Δέσποινα, Λαμπρίδη Κατερίνα, Μαλαθούρας Γιώργος, Μαντορίνη Δόμνα,
Ναθαναήλ Αντρέας, Παπανικολάου Κατερίνα, Παυλόπουλος Παναγιώτης,
Ποσείδια Μαρία, Σπύρου Αντρέας, Στασή Μαρίνα, Χατζηλάμπρου
Χαράλαμπος, Χατζηχρίστου Χρίστος, Χρυσοστόμου Ιωάννης

Αντωνίου Μάριος, Αντωνίου Μιχάλης, Αριστοδήμου Ηλίας, Γκαμάρρα
Νέρι Αρμάντο, Δημοσθένους Χριστιάνα, Ζαχαρία Βασίλης, Κυριάκου
Βασίλης, Κυριάκου Μιχάλης, Μαππούρα Ελένη, Μουσκή Ανδρέας,
Νεοφύτου Γιώργος, Ποσείδιας Λάμπρος, Σούλας Αιμιλιανός, Τσιούρτη
Άννα, Χαραλάμπους Γρηγόρης, Χαραλάμπους Πέτρος, Χαραλάμπους
Σοφοκλής, Χαραλάμπους Χαράλαμπος
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Αντωνίου Χαράλαμπος, Αποστόλου Μιχάλης, Βασιλείου Γεώργιος,
Δαμιανού Ανδρέας, Ιωάννου Ειρήνη, Κινδύνης Μάριος, Κυριάκου
Αντριανή, Κυτέου Ελένη, Λεβέντη Ειρήνη, Λεβέντης Αβραάμ, Λεοντίου
Nik-Basile, Μαυρίδης Χριστόδουλος, Μότη Μαρίτα, Ορφανίδου
Ιωάννα, Πολυκάρπου Δάφνη, Χαραλάμπους Παναγιώτης,
Χριστοδούλου Γαλάτεια, Χρίστου Μαρία, Ψαρά Στυλιανή

Αγγελή Ανδρέας, Αντωνίου Αντρέας, Γιωργαλλή Χαράλαμπος,
Γρηγορίου Γιώργος, Δημητριάδης Νικόλας, Ζαβός Θεοδόσης,
Κωνσταντίνου Οδυσσέας, Λουκά Αναστασία, Μαραθεύτη
Θεογνωσία, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Παπαπροδρόμου
Θανάσης, Πέτσα Ραφαέλλο, Σταυρινίδης Μενέλαος, Χειλά Μιχαέλλα,
Χριστοδούλου Παυλίνα, Χρυσοστόμου Γεωργία

Ανδρέου Πάνος, Βάσου Άνδρια, Δημητρίου Μαρίνα, Ιωάννου
Γεώργιος, Κεκκουρής Μάριος, Κουτσόφτας Ιωάννης, Κωνσταντινίδου
Ειρήνη. Κωνσταντίνου Έμιλυ-Άντρεα, Μιχαήλ Μιχάλης, Ορφανού
Ιωάννα, Παουλλή Φίλιππος, Πογιατζή Θεοφανία, Ριαλά Ελένη,
Σάββα Νικόλας, Φουκκαρή Θεόδωρος, Χατζηγεωργίου Αντώνης,
Χριστοδούλου Κυριάκος
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Αγγελή Κωνσταντίνος, Αδαμίδης Στυλιανός, 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

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

Βίδρας Νικόλαος, Ζαχαρία Καλλιόπη, 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

Ακονά Λήδα, Αναστασίου Κλείτος, Γεωργιάδης Ανδρέας, Ιωακείμ Μιχαέλλα,
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, Χατζηγαβριήλ Ανδρέας,
Χριστοδουλίδης Βασίλης, Χριστοφίδη Παντελία, Χρυσοστόμου Μαρία
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Αντιγόνη Τζιαπούρα, Ελεονώρα Μεταξά, Μάριος Κατσουρός, Γεωργία Λάτσια, Σίμος Χρυσοστόμου,
Δήμητρα Παρασκευά, Μαρία Χριστοδουλίδου, Ελίνα Βασιλειάδου, Γεωργία Καρσερά, Σωκράτης
Κτίστης, Νεόφυτος Λάρκου, Πατήρ Ανδρέας Βορκάς, Μαρία Τομασίδου, Αντώνιος Λοϊζίδης,
Μαρία Κωνσταντίνου, Στέλλα Αντωνιάδου, Στέλιος Οικονομίδης, Χριστίνα Αργυρού, Αναστάσιος
Ιεροδιακόνου, Κρίστια Αριστοτέλους, Παντελίτσα Ιωάννου, Νικολέττα Μηλιώτου, Νικολέττα
Λιμισή, Μυρτώ Μιχαηλά, Βερόνικα Φιλαρέτου, Γιώτα Κωνσταντίνου, Ονήσια Γεωργίου, Νάσια
Κωνσταντινίδη, Άντρη Μουρούτη, Αντρέας Κάππας, Άντρη Μαραθεύτη, Νικόλας Κωνσταντίνου,
Πέτρος Κοντογιάννης, Ελένη Χαραλάμπους, Αλίκη Λιονταρή, Μαίρη Νεοφύτου, Νίκη Ιωάννου,
Παναγιώτα Κωνσταντίνου, Στυλιανός Φωτιάδης, Δώρα Μπούρα, Ροδοστέλλα Ευαγγέλου, Βαρβάρα
Χρίστου, Ανδρέας Τσούκνος, Καλυψώ Πελαγία, Νεκταρία Προδρόμου, Μαρία Γερμανού, Μαρία
Δημητρίου, Άντια Μαυρομάτη, Στέλλα Μυτίδου, Αλεξία Παπακυριακού, Βασιλική Βενεκτή,
Λουίζα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Νεοφύτου, Φίλιος Φάνης, Κυριακή Παναγή, Χαρά Τσίγκη, Χριστιάνα
Βασιλείου, Αναστασία Τζιαστούδη, Ξένια Ζαφείρη, Στυλιανή Ιωάννου, Γεωργία Χριστοφόρου,
Προκόπης Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, Σάββας Κουρέας, Ανδρέας Κωνσταντίνου,
Μαρία Πηλιά, Μιχάλης Πολυκάρπου, Μάριος Χριστοδούλου, Κική Μαυρομάτη, Θεόδουλος Βακανάς,
Μαρίνα Καρατσιόλη, Κυριάκος Θεοχάρους
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