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Κύριε Πρόεδρε της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Κύριε Διευθυντή του Λυκείου Παλουριώτισσας
Κύριε Σχολικέ Έφορε του Λυκείου Παλουριώτισσας
Κύριοι επίτιμοι πρόεδροι του Συνδέσμου μας
Αγαπητοί γονείς του Λυκείου Παλουριώτισσας
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων Λυκείου
Παλουριώτισσας και εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους σας.
Η παρουσία σας εδώ μας τιμά και μας ενδυναμώνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για στήριξη
του ακριτικού μας σχολείου.
Ολοκληρώνεται απόψε η θητεία του Συνδέσμου μας για τη σχολική χρονιά 2017-2018. Εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, όλους τους συντελεστές μιας καθόλα
επιτυχημένης χρονιάς. Μέσα σε ένα αβέβαιο και απρόβλεπτο περιβάλλον, παρόλες τις αντιξοότητες και
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στο σύνολό της, το σχολείο μας, παρουσίασε και φέτος
σημαντικές διακρίσεις σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του, και οι στόχοι του επιτεύχθηκαν
σε μεγάλο βαθμό.
Το Λύκειο Παλουριώτισσας που ακόμα ακουμπά στις πληγές που άφησε η τουρκική εισβολή κρατιέται
όρθιο και μαζί του κρατάει όρθιους όλους , καθηγητές , μαθητές , γονείς να συνεχίζουμε να
αγωνιζόμαστε ακούραστα. Είναι τιμή για μας να εκπροσωπούμε τους γονείς των παιδιών αυτού του
σχολείου, τα οποία καθημερινά δραστηριοποιούνται δίπλα από το συρματόπλεγμα της κατοχής
αντικρίζοντας απέναντι τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο. Το Λύκειο Παλουριώτισσας συνεχίζει να
παρέχει τη μόρφωση στα παιδιά μας και να διαμορφώνει τον πολιτισμό μας.
Ευχαριστώ θερμά τον περσινό Διευθυντή του σχολείου κ. Τάσο Τάσου, τα μέλη της διευθυντικής
ομάδας και τον καθηγητικό σύλλογο για την άριστη συνεργασία που είχαμε, αλλά κυρίως για την
πολύπλευρη προσφορά τους στα παιδιά μας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρόεδρο κ. Νίκο Μεγάλεμο και τον έφορο του σχολείου μας
κύριο Κώστα Κακουλλή για τη συνεχή και έμπρακτη βοήθεια τους στο σχολείο μας.
Ευχαριστώ όλα τα μέλη του περσινού Συνδέσμου που με εμπιστεύτηκαν για το καλό του Σχολείου.
Πραγματικά οι εμπειρίες που αποκόμισα από την άψογη συνεργασία μου μαζί τους είναι πολύτιμες.

Εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσα μέλη του Συνδέσμου Γονέων αποχωρούν φέτος και εύχομαι
ό,τι καλύτερο στους ίδιους και στα παιδιά τους.
Ευχαριστώ την Ομοσπονδία Λευκωσίας για τη συνεργασία που είχαμε στη διοργάνωση από κοινού
εκδηλώσεων καθώς και για τη στήριξη τους στον Σύνδεσμο μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους τελειόφοιτους της περσινής χρονιάς γιατί έδωσαν από τα καθαρά
έσοδά των εκδηλώσεων τους στην ενίσχυση του ταμείου της Οργάνωσης « Ένα όνειρο, μια ευχή»,
συνεισέφεραν στην ανακαίνιση της βιβλιοθήκης του Σχολείου τους και μείωσαν το κόστος του εισιτήριου
για όλους τους συμμαθητές τους στο Πάρτι Τελειοφοίτων .
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γονείς του σχολείου που συνεργάστηκαν με τον
Σύνδεσμο και να τους συγχαρώ για τα παιδιά τους.
Εύχομαι στον φετινό Σύνδεσμο Γονέων να συνεχίσει τη συνεργασία του με το Σχολείο και τον
Διευθυντή κ. Γιάννη Γεωργίου, τους Τοπικούς φορείς της Κοινότητάς μας αλλά και ευρύτερα με το
κοινωνικό σύνολο και τους διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε στο πλευρό τους για οποιαδήποτε βοήθεια
χρειαστούν.
Έχω την άποψη ότι οι στόχοι που είχαμε θέσει ως Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή της σχολικής
χρονιάς έχουν υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Προσπάθεια μας ήταν να βοηθήσουμε το σχολείο
όσον αφορά στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά ταυτόχρονα να βρισκόμαστε δίπλα στη
Διεύθυνση, στους καθηγητές και στους μαθητές και να στηρίζουμε ηθικά και υλικά κάθε τους
προσπάθεια που αναβαθμίζει και εξυψώνει το σχολείο μας. Βασική μας επιδίωξη ήταν η εξασφάλιση
των καλύτερων συνθηκών μόρφωσης για τα παιδιά μας, κάτι το οποίο πιστεύω πετύχαμε.
Πιστεύω ότι εργαστήκαμε σκληρά και ευσυνείδητα, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και του
χρόνου που διέθετε ο καθένας μας. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε τυχόν παραλείψεις δεν
έγιναν σκόπιμα και κάθε καλόπιστη κριτική στον εκάστοτε Σύνδεσμο είναι ευπρόσδεκτη, διότι
πιστεύουμε βοηθά στο να γίνουμε πιο σωστοί και πιο αποδοτικοί.
Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες και οι στόχοι που υλοποιήθηκαν την περσινή σχολική χρονιά είναι
οι ακόλουθοι:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
•

Ο Σύνδεσμος διοργάνωσε την 1η Νοεμβρίου 2017, την εκδήλωση για την πρώτη γνωριμία
καθηγητών και γονέων. Στην εκδήλωση απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό η Πρόεδρος του
Συνδέσμου Γονέων, κυρία Αγάθη Γιαγκουλλή. Ακολούθησε σύντομη κατατοπιστική ομιλία του
Διευθυντή κύριου Τάσου, με την οποία ενημέρωσε τους παρευρισκομένους γονείς για τις
αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας των Λυκείων. Στο τέλος, η ΣΕΑ του σχολείου μας, κυρία
Ειρήνη Μουχταρούδη, ενημέρωσε τους γονείς για τις υπηρεσίες και τη συμβολή του κλάδου της.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη γνωριμία των γονέων και των καθηγητών. Ακολούθησε μικρή
δεξίωση.

•

«Έχω δικαίωμα ασφάλειας στο δρόμο» ήταν το σύνθημα της εκδήλωσης μας, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας και οργανώθηκε εις μνήμη της

Στέφανης Χρυσοστόμου, απόφοιτης του Γυμνασίου και Λυκείου Παλουριώτισσας, θύμα
τροχαίου δυστυχήματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και
διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Γυμνασίου και Λυκείου Παλουριώτισσας, τις Διευθύνσεις των
Σχολείων, τους Καθηγητές, τους Μαθητές σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας,
την Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας και τους Παρατηρητές της Γειτονιάς. Αρχικά έγινε στο
εκκλησάκι που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου μας επιμνημόσυνος δέηση και στη συνέχεια
περπατήσαμε μια διαδρομή 2,5 χιλιομέτρων γύρω από το σχολείο με αφετηρία το χώρο Λυκείου
Παλουριώτισσας.
•

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 όπως κάθε χρόνο έτσι και πέρσι γονείς και μαθητές στο χώρο του
σχολείου μας "τσίκνισαν" ψήνοντας σουβλάκια, τα οποία πρόσφερε ο Σύνδεσμος Γονέων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

•

Μια όμορφη ποιητική βραδιά μας χάρισαν οι μαθητές του σχολείου μας με τη βοήθεια των
καθηγητών τους την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018. Ο Σύνδεσμος Γονέων στο τέλος της εκδήλωσης
πρόσφερε δεξίωση στο χώρο του Λυκείου για τα παιδιά και τους Γονείς.

•

Δεξιωθήκαμε τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη θεατρική παράσταση μέσα στα πλαίσια των
Παγκύπριων Μαθητικών Αγώνων Θεάτρου.

•

Οι τελειόφοιτοι του σχολείου μας διοργάνωσαν πάρτι με θέμα "Color your dreams", την
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018. Το πάρτι έγινε με τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων. Τα καθαρά
έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν στην Οργάνωση « Ένα όνειρο, μια ευχή», στην ανακαίνιση της
βιβλιοθήκης του Σχολείου και στο Πάρτι Τελειοφοίτων .

•

Το καθιερωμένο Τσάι-Τόμπολα –Επίδειξη Μόδας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο
ξενοδοχείο «Σεμέλη», το Σάββατο 21 Απριλίου 2018. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η σύσφιξη των
σχέσεων μαθητών, γονιών και σχολείου, αλλά και η ενίσχυση του ταμείου του Συνδέσμου, για να
μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες του σχολείου. Μαθητές και Μαθήτριες του
σχολείου μας παρουσίασαν επίδειξη μόδας, φτιάχνοντας μια ωραία ατμόσφαιρα στους
παρευρισκομένους, αλλά και συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του σκοπού της εκδήλωσης.

•

Η Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Λευκωσίας στα πλαίσια της κοινωνικής της
προσφοράς, πραγματοποιεί κάθε χρόνο Αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος καθώς
και Δειγματοληψία Σάλιου για την τράπεζα δεδομένων του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Φέτος η
Αιμοδοσία έγινε σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων του Λυκείου και του Γυμνασίου
Παλουριώτισσας καθώς και με τον Σύνδεσμο Γονέων της Β΄ Τεχνικής Σχολής. Η αιμοδοσία
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στον χώρο του Γυμνασίου
Παλουριώτισσας. Η Αιμοδοσία ήταν αφιερωμένη στην μνήμη της Στέφανης Χρυσοστόμου και
του Παναγιώτη Ελευθεριάδη και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Σχολικής Εφορείας
Λευκωσίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
•

Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου και Γυμνασίου Παλουριώτισσας σε συνεργασία με το
Εκπαιδευτικό Κέντρο DIKTYO HUB διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση για γονείς και μαθητές,
την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στο αμφιθέατρο του Λυκείου για γονείς με θέμα « Αναζήτηση και
αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με την επιλογή κλάδων, σχολών, μαθημάτων και
ανάπτυξη πλάνου ζωής για το κάθε παιδί».

•

Πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας Έκθεση Βιβλίου σε συνεργασία με το
βιβλιοπωλείο "Ελλάς" από τις 24-26 Ιανουαρίου 2018. Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου ο
Σύνδεσμος Γονέων πρόσφερε στους μαθητές ζεστή σοκολάτα.

•

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας για στήριξη τόσο των μαθητών όσο και των
γονιών του σχολείου μας προσφέραμε δύο βιωματικά εργαστήρια για γονείς. Τα βιωματικά
εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου μας από τη ψυχολόγο Στέλλα Νικολάου
τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και τα θέματα ήταν:
α) «Πώς να στηρίξετε τα παιδιά σε καταστάσεις κρίσεων» (άγχος, αποτυχίες, κατάθλιψη,
χρήση ουσιών, χωρισμός, διατροφικές διαταραχές, απώλεια, ασθένεια)
β) «Τρίτη Λυκείου-Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου»(αφορά γονείς μαθητών 3ης Λυκείου και
πώς να στηρίξουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων)

•

Επίσης σε συνεργασία με το σχολείο, μετά από δική μας εισήγηση, η κυρία Στέλλα Νικολάου
έδωσε διαλέξεις στα παιδιά της Γ΄ Λυκείου με θέμα «Τρίτη Λυκείου, δεν ήρθε το τέλος του
κόσμου».

•

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, όπως κάθε χρόνο ,χάρισε στους τελειόφοιτους μαθητές του
σχολείου μας πλακέτες ως δώρο-ενθύμιο.

•

Σε συνεργασία με το Σχολείο δώσαμε τις εισηγήσεις μας για βελτίωση του Σχολείου μας στον
ΠΛΕ ως Γραμματεία του Συνδέσμου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

•

Την 1η Δεκεμβρίου 2017 οργανώσαμε Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζαράκι με εδέσματα
σε συνεργασία με τον Όμιλο Εθελοντισμού του σχολείου. Στόχος μας δεν ήταν η οικονομική
ενίσχυση του Συνδέσμου, αλλά η δημιουργία σχέσεων γονιών , καθηγητών και παιδιών.

•

Σε συνεργασία με τη Σύμβουλο του Σχολείου και την Επιτροπή Πρόνοιας του Σχολείου δώσαμε
σε μαθητή του Σχολείου μας υποτροφία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η υποτροφία αυτή
δόθηκε από την Ομοσπονδία Γονέων στον Σύνδεσμο μας.

•

Με σκοπό την ενίσχυση του ταμείου για την στήριξη των απόρων μαθητών, αλλά και τη σύσφιξη
των δεσμών του Συνδέσμου μας, διοργανώσαμε Brunch, την Κυριακή το πρωί στις 18 Μαρτίου
2018, σε καφετέρια της κοινότητάς μας.

•

Ο Σύνδεσμος στήριξε τα άπορα παιδιά με δωρεάν κουπόνια τα Χριστούγεννα. Στήριξε ακόμη και
με άλλους τρόπους όποιο παιδί ή οικογένεια ζήτησε την βοήθειά του καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
•

Συμμετείχαμε ενεργά στην Επιτροπή αξιολόγησης του Κυλικείου. Η Επιτροπή έκρινε ότι το
κυλικείο μας τηρεί τους κανόνες υγιεινής και τα προϊόντα που προσφέρει στους μαθητές ήταν τα
προβλεπόμενα του εγκεκριμένου καταλόγου.

•

Συμμετείχαμε στη Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία είναι παρόντες το Σχολείο και η Σχολική
Εφορεία Λευκωσίας. Εκεί μεταφέραμε τις εισηγήσεις μας για την βελτίωση του Σχολείου και
συνεργαστήκαμε για την ολοκλήρωση κάποιων έργων. Με τη συνεργασία του Σχολείου και την
βοήθεια της Σχολικής Εφορείας έγινε φέτος ένα μεγάλο έργο στο Σχολείο, η ανακαίνιση του
κλειστού γηπέδου. Αυτό ήταν αίτημα πολλών χρόνων και ευχαριστούμε τόσο την Εφορεία όσο
και το Σχολείο που βοήθησαν τα μέγιστα για να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα.

•

Συμβάλαμε στην τοπιοτέχνηση χώρου της αυλής του σχολείου δημιουργώντας έτσι ένα
καλύτερο σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας.

•

Συμβάλαμε στην ανακαίνιση της παλιάς βιβλιοθήκης του σχολείου στον πρώτο όροφο, τόσο
στον σχεδιασμό όσο και στην οικονομική στήριξη , ώστε να δημιουργηθεί ένας ζεστός χώρος για
να τον χρησιμοποιούν τα παιδιά του σχολείου για μελέτη.

•

Βοηθήσαμε στη συμπλήρωση της ανακαίνισης του χώρου της εναλλακτικής βιβλιοθήκης η οποία
βρίσκεται στο ισόγειο του σχολείου.

•

Με χρήματα του Συνδέσμου αγοράστηκαν καινούρια κοστούμια για το Άγημα του Σχολείου και
γραβάτες για τα αγόρια και τα κορίτσια με το έμβλημα του Σχολείου για σκοπούς παρέλασης.

•

Ο Σύνδεσμος Γονέων ενίσχυσε το Σχολείο με ένα τηλεσκόπιο με σκοπό να δημιουργηθεί στο
σχολείο Όμιλος που να το χρησιμοποιεί και να οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις.

•

Συνεργάστηκε με το Σχολείο και ενίσχυσε οικονομικά τις πλείστες εκδηλώσεις του Σχολείου,
αλλά και όπου αλλού του ζητήθηκε για την κάλυψη διαφόρων αναγκών.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους!
Πρόεδρος
Αγάθη Γιαγκουλλή

