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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή 
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με οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τους νόμους της 
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Ιστορικό του Σχολείου 
 

Εγκαίνια 17 Ιουνίου 1961 

Α. Παράρτημα Θηλέων του Παγκυπρίου Γυμνασίου 1959-1961 

Β. Παγκύπριον Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης 

1961-1966 Εξατάξιο Γυμνάσιο με Κλασσικό και Εμπορικό τμήμα 

1967-1975 Εξατάξιο Γυμνάσιο με Κλασσικό, Εμπορικό και Πρακτικό τμήμα 

Γ. Γυμνάσιον Θηλέων Παλουριωτίσσης 1975-1978 

Δ. Γυμνάσιον Παλουριωτίσσης 

Γυμνάσιο Παλουριώτισσας 1979-1980 

Μεικτό εξατάξιο Γυμνάσιο με Κλασσικό, Εμπορικό και Πρακτικό τμήμα 

Ε. Γυμνάσιο Παλουριώτισσας 1980-1986 

Γυμνασιακός Κύκλος – Λυκειακός Κύκλος 

ΣΤ. Λύκειο Παλουριώτισσας 1986 
 

Διευθυντές 

Καλλιόπη Καραγεώργη  1961-1966 

Μάγδα Κιτρομηλίδου  1966-1981 

Χρίστος Αρτεμίου  1981-1989 

Ανδρέας Παπαμιλτιάδους  1989-1994 

Κωνσταντίνος Πουργουρίδης  1994-1996 

Ιωάννα Μουσιούττα  1996-2001 

Παναγιώτης Πέγκας  2001-2004 

Λεόντιος Κακογιάννης  2004-2007 

Καλλιόπη Χάμπα  2007-2009 

Ελένη Σεμελίδου  2009-2012 

Χρυστάλλα Νικολαΐδου  2012-2013 

Ιωάννης Ορφανίδης  2013-2014 

Τάσος Τάσου  2014-2018 

Γιάννης Γεωργίου  2018-Σήμερα 
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Χαιρετισμός Διευθυντή 
 

Το Λύκειο Παλουριώτισσας συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση εκδοτικής 

δραστηριότητας και ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία παρουσιάζει φέτος 

το 56ο τεύχος του «Μαθητικοί Αντίλαλοι», του εκφραστικού οργάνου και του 

βήματος των μαθητών και μαθητριών μας. Χαιρετίζω την έκδοση του 

περιοδικού μας και εύχομαι η πορεία του στο μέλλον να είναι απρόσκοπτη 

και δημιουργική.  
 

Δυστυχώς, τη φετινή χρονιά, όλοι βιώσαμε την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 που έπληξε την 

ανθρωπότητα. Μια από τις συνέπειες υπήρξε η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Το σχολείο μας, 

από την πρώτη στιγμή, εφάρμοσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προσπάθειά του να μην αφήσει 

κανένα μαθητή «χωρίς» το σχολείο, γεγονός για το οποίο το σχολείο μας σεμνύνεται. 
 

Παρόλα αυτά, το σχολείο προχώρησε στην έκδοση του περιοδικού, στις σελίδες του οποίου παρουσιάζονται 

με τρόπο λιτό η σχολική ζωή του τρέχοντος έτους, η σύνοψη των δραστηριοτήτων της σχολικής κοινότητας, 

καθώς και αντιπροσωπευτικές εργασίες των μαθητών. Ζωντανεύουν γεγονότα σημαντικά της σχολικής 

χρονιάς 2019-2020 με κείμενα και φωτογραφίες, για να κρατήσουν τη θύμησή τους παντοτινή. Προστίθεται 

έτσι ακόμη μια ψηφίδα στο τεράστιο ψηφιδωτό, που συνέθεσαν οι προηγούμενες γενιές των αποφοίτων του 

Λυκείου Παλουριώτισσας. 
 

Το περιοδικό μας είναι καρπός συλλογικής εργασίας. Γι’ αυτό οφείλω θερμές ευχαριστίες στους 

συναδέλφους που εργάστηκαν για την παρούσα έκδοση αλλά και στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. και τον 

Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, που χρηματοδότησαν την προσπάθεια αυτή. Συγχαίρω ακόμη τους 

μαθητές μας, την ψυχή του περιοδικού, για το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. Αντίδωρο του 

κόπου τους θα αποτελεί ύστερα από χρόνια η δική τους παρουσία στο περιοδικό, που θα τους θυμίζει τις 

όμορφες στιγμές της μαθητικής τους ζωής.    

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 



    7     

 

 

  

Απολογισμός Δράσης του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

 

Κατά τη σχολική χρονιά 2019-20 το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του 

σχολείου μας ανέπτυξε πλούσια και πολύπλευρη δράση. Με κλίμα 

ενότητας και σε αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, τους 

εκπαιδευτικούς, τον Σύνδεσμο Γονέων αλλά και τους υπόλοιπους 

παράγοντες και τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας, καταφέραμε να 

πετύχουμε πολλά. Επίκεντρο της δράσης μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

θητείας μας ήταν η στήριξη των συμμαθητών μας που ανήκαν σε ευάλωτες 

ομάδες και συνάμα η συμβολή στη συνεχή βελτίωση των πραγμάτων στο 

σχολείο μας, εξυπηρετώντας το γενικότερο καλό του συνόλου των 

μαθητών. Επιγραμματικά αναφέρω κάποιες από τις δράσεις μας: 
 

 Με απόλυτο αίσθημα σοβαρότητας και ευθύνης, συμμετείχαμε ανελλιπώς τόσο στη διαμόρφωση των 

Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας όσο και στα Συμβούλια Διεύθυνσης, με μόνο γνώμονα την 

προάσπιση των δικαιωμάτων της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας αλλά και τη συνεχή πρόοδο 

του Λυκείου Παλουριώτισσας. Επίσης είχαμε ενεργό συμμετοχή στα πειθαρχικά συμβούλια, με σκοπό 

τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των σχολικών κανονισμών με τρόπο που να μην αδικούνται 

οι μαθητές. 

 Διενεργήσαμε Έρανο για τον 19χρονο Νικόλα, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. 

Πραγματοποιήσαμε κινηματογραφική βραδιά, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν στην υπόθεση του 

Νικόλα. Καταφέραμε συνολικά σαν σχολείο, μαθητές και εκπαιδευτικοί, να συνεισφέρουμε το ποσό 

των 500 ευρώ στην προσπάθεια του συνανθρώπου μας. 

 Με χορηγία που εξασφαλίσαμε από τον Όμιλο Λαϊκού -τον οποίο ευχαριστούμε ειλικρινά- καταφέραμε 

να δοθούν δωρεάν φούτερ σε 70 άπορους συμμαθητές του σχολείου μας. 

 Διοργανώσαμε πώληση τυχερών λαχνών με πλούσια τυχερά δώρα. Τα έσοδα δόθηκαν στους άπορους 

συμμαθητές μας για τις διακοπές των Χριστουγέννων. 

 Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ευαισθητοποίηση των μαθητών ενάντια στις εξαρτήσεις 

προβήκαμε στις εξής ενέργειες: 
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1. Ζητήσαμε και διενεργήθηκε ειδική διάλεξη για το αλκοόλ. 

2. Μετά από διάβημά μας, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ήρθε σε επικοινωνία με το 

σχολείο μας, για να σχηματιστούν εξειδικευμένα εργαστήρια σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, 

στα οποία θα λάμβαναν μέρος μαθητές του σχολείου μας. Όλα είχαν προγραμματιστεί αλλά 

δυστυχώς λόγω της πανδημίας τα εργαστήρια δεν πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν 

με τη νέα σχολική χρονιά. Θέσαμε τη βάση για έναρξη συντονισμένης προληπτικής δράσης και 

πολιτικής στο σχολείο μας. 

3. Ως ΚΜΣ, μετά από συνεννόηση με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και το 

Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, οργανώσαμε μαζί με τη Διευθυντική Ομάδα του σχολείου τη 

διεξαγωγή του προγράμματος για μαθητές «Παίζω, δεν εμπαίζομαι», το οποίο αφορά τις 

ηλεκτρονικές εξαρτήσεις. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας ούτε και αυτό πραγματοποιήθηκε. 

Παρόλα αυτά η δράση αυτή επέφερε στα ταμεία του σχολείου μας 800 ευρώ, τα οποία επίσης 

δόθηκαν στα παιδιά της πρόνοιας, και το πρόγραμμα θα προχωρήσει τη νέα σχολική χρονιά. 

4. Πραγματοποιήσαμε κινηματογραφική βραδιά, όπου προβλήθηκε η ταινία αντι-ναρκωτικού 

περιεχομένου “Requiem for a dream”. 

 Φροντίσαμε να ετοιμαστούν φούτερ ειδικά για τους τελειόφοιτους μαθητές του σχολείου μας, με σχέδια 

που αφορούσαν τη χρονιά μας. 

 Διοργανώσαμε με επιτυχία τουρνουά FIFA. Τα έσοδα που προέκυψαν δόθηκαν για ενίσχυση του 

ταμείου του ΚΜΣ. 

 Οργανώσαμε και μεταφέραμε τους συμμαθητές μας από και προς τις διάφορες εκδηλώσεις της ΠΣΕΜ 

(Αντικατοχική Πορεία, Πορεία μνήμης και τιμής του Πολυτεχνείου, Κινητοποίηση ενάντια στις 

εξετάσεις ανά τετράμηνο), καθώς και στην πορεία για το περιβάλλον της Youth4Climate Cyprus. 

 Την παραμονή της Τσικνοπέμπτης, με τη βοήθεια του Συνδέσμου Γονέων και Καθηγητών, οργανώσαμε 

ψήσιμο στον χώρο του σχολείου, στο οποίο συμμετείχαν τελειόφοιτοι, τιμώντας το έθιμο. 

 Δεν παραλείψαμε ούτε τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, όπου ετοιμάσαμε love box για τους 

ερωτευμένους του σχολείου μας. 

 Πραγματοποιήσαμε δύο κινηματογραφικές βραδιές, εκτός των προαναφερθεισών, των οποίων τα έσοδα 

δόθηκαν για ενίσχυση του ταμείου του ΚΜΣ. 
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 Επίσης προτείναμε στη διεύθυνση του σχολείου, όπως γίνουν graffiti από διάφορους συμμαθητές μας 

σε διάφορα σημεία του σχολείου, με σκοπό την καλυτέρευση της εξωτερικής εικόνας του σχολείου μας. 

Παρόλο που το αίτημα έγινε αποδεκτό, λόγω του ότι το σχολείο μας βρίσκεται σε διαδικασία 

ανακαίνισης, η δράση αυτή αναβλήθηκε επ’ αόριστoν. 

 Εκτιμούμε με θετικό πρόσημο τις συναντήσεις μας με το ΚΜΣ της Β΄ Τεχνικής για τη σύσφιγξη των 

σχέσεων ανάμεσα στα δύο σχολεία. 

 Δεν παραλείψαμε να συμβάλουμε με την πρακτική μας βοήθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, 

όπου μας ζητήθηκε, για να επιτύχουν τα διάφορα παζαράκια, η εκδήλωση του Movember και το μάζεμα 

των ελιών του σχολείου μας. Πολύ σημαντική θεωρούμε τη συμβολή μας στην παρουσίαση του 

Ποντιακού Πολιτισμού, η οποία ήταν μια πρωτοβουλία και δράση του Ομίλου Ειρήνης και Φιλίας. Ο 

όμιλος προγραμμάτιζε επιδείξεις και άλλων πολιτισμών, οι οποίες δυστυχώς δεν διεξήχθησαν λόγω της 

πανδημίας. 

 Σημαντικό να αναφερθεί πως στις 21 Μαρτίου 2020 προοριζόταν να πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά 

από το ΚΜΣ για τους μαθητές του σχολείου μας και άλλων σχολείων, στη Διαχρονική Σκηνή, με τη 

συμμετοχή πληθώρας μαθητικών συγκροτημάτων και DJ. Δυστυχώς ο ερχομός της πανδημίας ακύρωσε 

τα πλάνα μας, όπως και τις όποιες σκέψεις μας για διεξαγωγή τουρνουά Futsal εντός Απριλίου. 

 

Παρά τις διάφορες οικονομικές δυσκολίες που υπήρχαν στις αρχές της σχολικής χρονιάς εξαιτίας των 

περιορισμένων οικονομικών πόρων που βρίσκονταν στη διάθεση του ΚΜΣ, εν τέλει φροντίσαμε όπως 

συγκεντρωθεί ένα αξιοσέβαστο ποσό, το οποίο θα κληροδοτηθεί στους επόμενους, ούτως ώστε να 

μπορέσουν με επάρκεια να αντεπεξέλθουν στο έργο τους και να συνεχίσουν την πολυδιάστατη και επίμονη 

προσπάθεια για εξύψωση του ονόματος του σχολείου μας και διασφάλιση της ποιοτικής προόδου των 

μαθητών του Λυκείου μας.  

 

Ήταν τιμή μας να υπηρετήσουμε από τη θέση στην οποία μας εξέλεξαν οι συμμαθητές μας ένα από τα 

ιστορικά Λύκεια της Λευκωσίας και τους μαθητές του και θεωρούμε πως η δράση μας υπήρξε πραγματικά 

ουσιαστική. Ευελπιστούμε πως συμβάλαμε τα μέγιστα στην όμορφη προσπάθεια για συνεχή καλυτέρευση 

των πραγμάτων και στη διόρθωση των κακώς κειμένων στη σχολική κοινότητα. Τέλος, θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας στην προσπάθεια αυτή, τον Διευθυντή κ. Γιάννη 
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Γεωργίου, τους καθηγητές μας, τους γονείς και τους συμμαθητές μας, που υπήρξαν μόνιμοι συμπαραστάτες 

μας σε αυτή τη διαδικασία. 

Γεωργίου Παναγιώτης 

Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

 

  

Αλμαζίδου Γεωργία, Α2 

Γεωργίου Άννα, Α6 
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Χαιρετισμός Προέδρου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 
 

Με ανάμικτα συναισθήματα και μέσα σε μια παγκόσμια πρωτόγνωρη συγκυρία, 

χαιρετίζω την καθιερωμένη παρούσα έκδοση του περιοδικού του Λυκείου 

Παλουριώτισσας. 
 

Ξεκινώντας τη δράση μας τον περασμένο Σεπτέμβρη ως Σύνδεσμος Γονέων και 

Κηδεμόνων, δώσαμε την υπόσχεση να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 

συνεχή πρόοδο και ευημερία των παιδιών μας και κατ’ επέκταση της κοινότητας του 

σχολείου μας. Με αυτή τη θεώρηση και με πολλή διάθεση για εθελοντική προσφορά, 

δουλέψαμε σκληρά για την υλοποίηση των στόχων μας. Έτσι, οργανώσαμε διάφορες 

εκδηλώσεις και αξιοποιήσαμε ευκαιρίες για κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας όχι 

μόνο τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου μας αλλά και το κοινωνικό σύνολο της κοινότητάς μας 

ευρύτερα, με μηνύματα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Πιο κάτω παραθέτω ενδεικτικά μερικές από τις 

εκδηλώσεις και δράσεις του Συνδέσμου μας, οι οποίες φαίνονται και στο φωτογραφικό υλικό που 

ακολουθεί. 
 

 Παρείχαμε κάθε βοήθεια στη διοργάνωση και εξεύρεση χώρου του pre-opening school day, όπου 

τελειόφοιτοι μαθητές μένουν ξάγρυπνοι και διασκεδάζουν μέχρι το πρωί της μέρας που ανοίγει το 

σχολείο, ψήνοντας διάφορα εδέσματα. 

 Donuts Day – παρείχαμε donuts στους μαθητές. 

 Brunch στο I LOVE MY COFFEE CAFÉ για σύσφιγξη των σχέσεων μελών του συνδέσμου, γονέων και 

εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

 Αιμοδοσία εις μνήμη των τελειόφοιτων μαθητών μας και άλλων θυμάτων της ασφάλτου. 

 3η Πορεία για την Οδική Ασφάλεια με τίτλο «Έχω δικαίωμα ασφάλειας στον δρόμο». 

 Παρείχαμε κάθε βοήθεια στο Κ.Μ.Σ. για τη διοργάνωση του μαθητικού εθίμου της 

ΤΣΙΚΝΟΤΕΤΑΡΤΗΣ, όπου οι τελειόφοιτοι μαθητές έψησαν διάφορα εδέσματα και διασκέδασαν μαζί 

με τους καθηγητές τους, στην αυλή του Σχολείου μας. 

 ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ – Όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά, ο Σύνδεσμος Γονέων κέρασε μαθητές, 

καθηγητές, γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό διάφορα εδέσματα του εθίμου αυτού. 
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 Στηρίξαμε οικονομικά τους άπορους μαθητές του σχολείου μας. 

 Τιμήσαμε με πλακέτα τον χορηγό του σχολείου μας, κ. Γιάννη Χριστοδούλου (YIANNIS 

CHRISTODOULOU FOUNDATION). 

 Προβήκαμε στην αγορά γαντιών για τις παρελάσεις του σχολείου. 

 Συγχρηματοδοτήσαμε την έκδοση του σχολικού περιοδικού. 

 Πραγματοποιήσαμε ενημερωτική συνάντηση για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, καθώς και για σπουδές σε 

χώρες του εξωτερικού. 

 Πραγματοποιήσαμε διάλεξη με τίτλο «Το άγχος των εξετάσεων». 
 

Δυστυχώς, η απροσδόκητη πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, που άφησε έκπληκτο τον πλανήτη ολόκληρο 

με τη ραγδαία εξέλιξή της, ήταν εκείνη που στις αρχές του περασμένου Μάρτη ματαίωσε όλους τους 

σχεδιασμούς και τις περαιτέρω δράσεις μας.  
 

Θερμές ευχαριστίες στη διεύθυνση, διδακτικό και γραμματειακό προσωπικό, καθώς επίσης και στο 

βοηθητικό προσωπικό για τη στήριξή τους. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Σχολικής 

Εφορείας Λευκωσίας για τη στήριξη και την οικονομική ενίσχυση στις διάφορες εκδηλώσεις, τόσο του 

Συνδέσμου Γονέων όσο και του Κ.Μ.Σ., προς την εκπλήρωση των επιθυμιών των μαθητών μας. Θα ήταν 

παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, για τη στήριξη και την 

εθελοντική προσφορά τους στους κοινούς μας στόχους. 
 

Μπορεί η χρονιά που κλείνει, να μας έχει στερήσει πολλά… μας έχει όμως αφήσει, πιο έμπειρους, πιο 

δυνατούς και πιο ενωμένους… Είναι γι’ αυτό που πιστεύω πως μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το 

μέλλον, το οποίο ευχόμαστε να μας αποζημιώσει όλους για τις προσπάθειες και τις θυσίες μας… 
 

Αγαπημένοι μου τελειόφοιτοι, 
 

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος ζωής που διήρκησε δώδεκα χρόνια. Δώδεκα χρόνια γεμάτα γνώση, 

δημιουργία, φιλία, ωριμότητα, ανεμελιά, άγχος, λύπη, χαρά, αγάπη! Συναισθήματα και στιγμές που θα 

θυμάστε πάντα και θα τις έχετε χαραγμένες στην καρδιά σας. Φτάσατε, λοιπόν, στον πρώτο σταθμό του 

ταξιδιού που οδηγεί στην δική σας «Ιθάκη». Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί την αυγή μιας νέας εποχής, μιας 

νέας πορείας, που θα σας οδηγήσει στην ολοκλήρωση των στόχων σας. 
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Να θυμάστε πάντα ότι «Ακόμα και το πιο μεγάλο ταξίδι πολλών χιλιομέτρων, ξεκινά με ένα απλό βήμα». 

Ξεκινήστε, λοιπόν, με αποφασιστικότητα και πίστη τη νέα σας διαδρομή. Να ξέρετε ότι κάθε σας σημερινό 

βήμα είναι η αυριανή σας ζωή. O δρόμος της ζωής, που ανοίγεται μπροστά σας, εύχομαι να είναι όμορφος, 

γεμάτος προκλήσεις και εμπειρίες. Ισχυρό όπλο στις προκλήσεις αυτές θα είναι όλα όσα σας δίδαξαν οι 

γονείς και οι καθηγητές σας. Oι αξίες, το ήθος, τα ιδανικά, μα πάνω απ’ όλα η αξιοπρέπεια! 
 

Τα λόγια του Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει» 

να σας συντροφεύουν πάντα σε κάθε σας όνειρο, σε κάθε σας στόχο και να πορεύεστε στη ζωή σας 

κάνοντας τα όνειρά σας πραγματικότητα. 
 

Έλενα Γεωργίου 

Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 

Πρόεδρος:  Έλενα Γεωργίου Κωνσταντίνου 

Αντιπρόεδρος:  Έμιλυ Σακκά Πολυδώρου 

Γραμματέας:  Γεωργία Φερεκύδου 

Βοηθός Γραμματέας:  Μαρία Σάββα 

Ταμίας:  Ιουλία Ιωάννου 

Βοηθός Ταμία:  Γιούλα Πιτσιάλη 

Μέλη:  Μάγια Φιλιππίδου 

 Χρίστος Αντωνιάδης 

 Κατερίνα Γιωργάλλα 

Μάσσα Αφροδίτη, Α2 
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Brunch, 24 Νοεμβρίου 2019 

 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
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Διάλεξη με θέμα: «Το φαινόμενο των ναρκωτικών - Οι γονείς στην πρόληψη» 
 

  



16 

 

 

 

 

Αιμοδοσία, 15 Ιανουαρίου 2020 
 

Κοπή βασιλόπιτας Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, Γενάρης 2020 
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Τσικνοτετάρτη και Τσικνοπέμπτη 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 
 

Οδός Χριστάκη Χριστοφίδη, 1621 Λευκωσία, Τ.Κ. 29076 / ΤΗΛ.: 22434830 / Fax No. 22348421 

EMAIL: sglycpal@gmail.com  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Παλουριώτισσας,  

σας προσκαλεί σε διάλεξη 

 

την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00, 

 στην αίθουσα προβολών του σχολείου μας, με θέμα: 

“ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ’’  

Ομιλήτρια: Στέλλα Νικολάου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος 

 

 

Εκδήλωση προς τιμήν Γιάννη Χριστοδούλου,  

26 Φεβρουαρίου 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάλεξη με θέμα: «Το άγχος των εξετάσεων», 27 Φεβρουαρίου 2020  
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Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Παλουριώτισσας κατά την 3η συνεδρία του, που έγινε στις                                   

2 Οκτωβρίου 2019, ανακήρυξε τους Σημαιοφόρους και Παραστάτες του Σχολείου για το σχολικό έτος   

2019-2020, με κριτήρια το ήθος και την επίδοσή τους κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.  

 

Χριστοδούλου Όλγα  Γ2 Λάβαρο 

Παπαναστασίου Τζιοάννα Γ3 Ελληνική Σημαία 

Χατζηχρίστου Αλκίνοος Γ3 Κυπριακή Σημαία 

Νικολάου Άννα  Γ3 1ος Παραστάτης δεξιά του Λαβάρου 

Σταυρινού Ορέστης  Γ3 1ος  Παραστάτης αριστερά του Λαβάρου 

Φενερίδου Ελισάβετ  Γ4  

Αργυρίδη Ιουλιάνα  Γ3 

Γεωργίου Παναγιώτης Γ1 

Θεοφάνους Μαρία  Γ2 

Κάιζερ Χριστόφορος  Γ4 

Παπαμιχαήλ Ιωάννα  Γ3 

 

 

  

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ 
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Έναρξη σχολικής χρονιάς 2019-2020 – Πρώτη μέρα στα θρανία 
 

Την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Παλουριώτισσας προσήλθαν 

στο σχολείο μετά τις θερινές διακοπές. Τους υποδέχτηκε ο Διευθυντής, κ. Γιάννης Γεωργίου, ο οποίος τους 

ευχήθηκε μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Στη συνέχεια, στην παρουσία της Διεύθυνσης, του 

Διδακτικού Προσωπικού και της μαθητικής κοινότητας τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον 

Θεολόγο του σχολείου μας, π. Ν. Κούτσιο. Ακολούθως, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου χωρίστηκαν σε 

τμήματα, πήραν τα βιβλία τους και ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή για τους σχολικούς κανονισμούς.  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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Μαθητικές Εκλογές 
 

Την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, διεξήχθησαν οι εκλογές των Μαθητικών Συμβουλίων μέσα σε 

δημοκρατικό και πολιτισμένο κλίμα. Ακολούθησε η εκλογή του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου.  
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5η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού – Πρόγραμμα Be Active 
 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, 

διοργανώθηκε αγώνας πετόσφαιρας (volleyball) μαθητριών ανάμεσα στις αντίστοιχες ομάδες Γυμνασίου και 

Λυκείου Παλουριώτισσας, στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή 

του Αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, η οποία στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης. Τον αγώνα παρακολούθησαν οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί και οι διευθύνσεις και των δύο σχολείων, οι οποίοι θαύμασαν και επικρότησαν το ήθος και 

την αθλητοπρέπεια, που επέδειξαν οι αθλήτριες μέσα από την προσπάθειά τους.   
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Εθελοντική Αιμοδοσία  
 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Οκτω-

βρίου 2019,  η πρώτη Εθελοντική Αιμοδοσία του 

σχολείου μας με μεγάλη συμμετοχή μαθητών της  

Γ΄ Λυκείου και καθηγητών.  
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Γιορτή της Σημαίας και Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 
 

Το διδακτικό προσωπικό και η μαθητική κοινότητα του σχολείου μας τίμησαν με κάθε μεγαλοπρέπεια και 

λαμπρότητα, την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019, τόσο τη Γιορτή της Σημαίας όσο και την Επέτειο του 

ΟΧΙ, μέρα κατά την οποία οι απανταχού Έλληνες βροντοφώναξαν ενάντια σ’ οποιοδήποτε ξένο κατακτητή,                        

σ’ οποιαδήποτε απειλή κατά της πατρίδας τους.  
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Δοξολογία 28ης Οκτωβρίου 
 

Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στην 

καθιερωμένη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό 

Αγίου Ιωάννη, όπου έγινε και αγιασμός των 

λαβάρων και σημαιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόλο που οι μαθητές του σχολείου μας 

προετοιμάστηκαν με πολύ κόπο για την 

καθιερωμένη μαθητική παρέλαση της 28ης 

Οκτωβρίου, μπροστά από την Ελληνική 

Πρεσβεία, η φετινή παρέλαση ματαιώθηκε 

εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών, που 

επικρατούσαν εκείνη τη μέρα.  
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Σχολική εκδρομή 
 

Στις 31 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη σχολική εκδρομή, η οποία δεν είχε μόνο 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα αλλά και εκπαιδευτικό. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου επισκέφθηκαν τα Λεύκαρα, οι 

μαθητές της Β΄ Λυκείου επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου, όπου έτυχαν και οργανωμένης 

ξενάγησης, και οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου το φράγμα του Ξυλιάτου. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου κατέλυσαν 

στον εκδρομικό χώρο του Ξυλιάτου, όπου έψησαν σουβλάκια και διασκέδασαν με τη συνοδεία των 

καθηγητών τους.   
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Η διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο 
 

Τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019, κατά τις μεσημβρινές ώρες, μαθητές, γονείς και καθηγητές είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ειδικά τηλεσκόπια, που στήθηκαν στο προαύλιο του σχολείου, το σπάνιο 

αστρικό φαινόμενο της διάβασης του πλανήτη Ερμή μπροστά από τον ηλιακό δίσκο και το οποίο ήταν 

ορατό στην Κύπρο. Το φαινόμενο αυτό προβλήθηκε ταυτόχρονα από ηλεκτρονικό υπολογιστή στην 

αίθουσα προβολών του σχολείου. Με αφορμή αυτή την εκδήλωση, της οποίας εμπνευστές και διοργανωτές 

της ήταν οι καθηγητές της Φυσικής του Λυκείου Παλουριώτισσας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γονέων-

εκπαιδευτικών για σκοπούς ενημέρωσης για την επίδοση των μαθητών.  
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Εκπαιδευτική συναυλία του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος 
 

Στις 21 Νοεμβρίου 2019, οι μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, του τμήματος Α8, παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική συναυλία του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, με τους Dan Zhu στο βιολί και Julien Quentin στο 

πιάνο, στο Shoe Factory. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη συναυλία, γιατί οι σολίστες συνομίλησαν μαζί 

τους, στα Αγγλικά και στα Γαλλικά και τους έδωσαν πολλές πληροφορίες για τα έργα που ερμήνευσαν.  
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Διάλεξη με θέμα: «Ο Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός»  
 

Τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, δόθηκε διάλεξη σε μαθητές της Α΄ Λυκείου με θέμα τον 

χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό. Οι ομιλητές ήταν οι κ.κ. Σάββας Ρήγας και Σοφοκλής Σοφοκλέους, 

μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), ως ο τοπικός 

σύνδεσμος στην Κύπρο του Ινστιτούτου CFA.   
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Movember στο Λύκειο Παλουριώτισσας 
 

Στις 29 Νοεμβρίου 2019, μαθητές του σχολείου 

μας πήραν την πρωτοβουλία και μετά από 

συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου, 

άφησαν μουστάκι για μερικές μέρες και μετά 

ξυρίστηκαν στο σχολείο, κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων. Τα έσοδα από την εκδήλωση 

αυτή δόθηκαν στον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών 

και Φίλων για την πρόληψη του ανδρικού 

καρκίνου.    
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Μάζεμα των ελιών 
 

Την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, οργανώθηκε μάζεμα των ελιών από τα ελαιόδεντρα, που βρίσκονται 

στην αυλή του σχολείου μας. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή δόθηκε η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και γονείς να συνεργαστούν για έναν καλό σκοπό, αφού το ελαιόλαδο, που παράχθηκε, πωλήθηκε 

και τα έσοδα διατέθηκαν στο Ταμείο Πρόνοιας.     
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Έκθεση Βιβλίου 
 

Μεγάλο ενδιαφέρον επέδειξαν οι μαθητές μας για αγορά βιβλίων από την Έκθεση Βιβλίου, που 

διοργανώθηκε από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης από τις 2 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης 
 

Οι μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, του 

τμήματος Α8, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 

την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης, 18 

Δεκεμβρίου, κατασκεύασαν με την καθοδήγη-

ση του καθηγητή Τέχνης, κ. Παναγιώτη 

Γρηγορίου, ένα ομαδικό έργο με τίτλο: «Η Γη 

είναι για όλους και μας χωράει όλους!».   
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Χριστούγεννα 
 

Φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο ανέλαβαν να το στολίσουν οι μαθητές του Γ7, καλλιτεχνικό τμήμα. Το 

δέντρο μας τίμησε δεόντως η Ασπρούλα, η γάτα του σχολείου μας, που κοιμόταν για ώρες κάτω απ’ αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ωραία χριστουγεννιάτικη νότα 

έδωσαν τα παιδάκια από το γειτονικό 

μας νηπιαγωγείο «Μάνα», όταν μας 

επισκέφτηκαν και μας τραγούδησαν 

τα κάλαντα των Χριστουγέννων.  
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Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζαράκι 
 

Με αφορμή τον ερχομό των Χριστουγέννων, διοργανώθηκε χριστου-

γεννιάτικο παζαράκι στο σχολείο μας, την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019, με 

γλυκά και κατασκευές. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν η Επιτροπή 

Πρόνοιας και ο Όμιλος Εθελοντισμού. Μαθητές και μαθήτριες είχαν την 

ευκαιρία να εκφράσουν τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους προσφέροντας 

εθελοντική εργασία στη διοργάνωση της εκδήλωσης, άλλοι με τις 

κατασκευές τους κι άλλοι με τις αγορές τους!  
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Άσκηση Πολιτικής Άμυνας 
 

Η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας διοργάνωσε άσκηση σεισμού στις 20 Δεκεμβρίου 2019. Με μεγάλη 

επιτυχία ενεργοποιήθηκαν οι ομάδες Πρώτων Βοηθειών – Τραυματιοφορέων, Πυρόσβεσης, Διάσωσης, 

Ασφάλειας, Μέριμνας και Φροντίδας. 
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Βιωματικό εργαστήρι του Οργανισμού Νεολαίας 
 

Στις 20 Ιανουαρίου 2020 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου έλαβαν μέρος σε βιωματικό εργαστήρι 

του Οργανισμού Νεολαίας, το οποίο περιλάμβανε παρουσίαση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του αλλά 

και ασκήσεις ενεργητικότητας. Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού παρουσίασαν, επίσης, τις ευρωπαϊκές 

ευκαιρίες για κινητικότητα και εθελοντισμό. Τέλος, οι εθελοντές της οργάνωσης Plan Be, που βρέθηκαν 

στην Κύπρο μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος European Solidarity Corps, μοιράστηκαν τις εμπειρίες 

τους με τους μαθητές μας. 
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Διάλεξη για τον αλκοολισμό 
 

Την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα τον αλκοολισμό και τις 

επιβλαβείς συνέπειές του στον άνθρωπο. Ομιλητής ήταν ο κ. Στέφανος Φαρμακάς, σκηνοθέτης, ο οποίος 

μίλησε για τον εθισμό του στο αλκοόλ, την απεξάρτηση του ατόμου και την επανένταξή του στην κοινωνία. 

Τη διάλεξη παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου με τους συνοδούς καθηγητές τους. 
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Ημέρα των Γραμμάτων 
 

Με την ευκαιρία της Ημέρας των Γραμμάτων, στις 29 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο 

μας διάφορες εκδηλώσεις. 
 

Α. Μνημόσυνο δωρητών, κτητόρων, αποφοίτων και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και Λυκείου 

Παλουριώτισσας 
 

Το πρωί πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Σχολείου μας και έγινε το μνημόσυνο 

των δωρητών, κτητόρων, αποφοίτων και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και Λυκείου Παλουριώτισσας. 

Της Θείας Λειτουργίας και του μνημόσυνου πρωτοστάτησε ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος 

Μουσουρούλης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου. Παρόντες πέραν των 

μαθητών ήταν και συγγενείς των μνημονευομένων και φίλοι του σχολείου μας. 

 

Β.  Διάλεξη  
 

Ακολούθησε διάλεξη από τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Μουσουρούλη με θέμα: «Το δίδαγμα των Τριών 

Ιεραρχών και πόσο επίκαιρο είναι στην εποχή μας».  
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Γ. Παζαράκι Μεταχειρισμένων Βιβλίων  
 

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης διοργάνωσε παζαράκι με μεταχειρισμένα βιβλία, δωρεές μαθητών και 

εκπαιδευτικών του σχολείου. Κύριοι σκοποί της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της φιλαναγνωσίας αλλά 

ταυτόχρονα και η ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας.     

  



    43     

 

 

  

Δ. Διάλεξη για την παιδεία 
 

Φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας 

τον Δρα Φιλοσοφίας κ. Ιωάννη 

Χριστοδούλου, για να μας μιλή-

σει για την αξία της μόρφωσης, 

τη σημασία της φιλοσοφικής και 

κριτικής σκέψης και τον ρόλο του 

παιδαγωγού ως ελευθερωτή. 

Ακολούθησε συζήτηση. 

 

 

 

 

 

Cyprus Friendship Programme  

 

Τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου 

του Σχολείου μας ενημερωθήκαν για το πρόγραμμα CYPRUS FRIENDSHIP 

PROGRAMME από τη συντονίστρια του προγράμματος κ. Κάτια 

Σολομίδου. Το CFP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εδρεύει 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελείται από εθελοντές από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και την Κύπρο. Εργάζεται ενεργά με νέους της Κύπρου εδώ και 

δέκα χρόνια. Περισσότεροι από 700 μαθητές από δεκάδες σχολεία έχουν 

συμμετάσχει στα προγράμματά του, τα οποία προάγουν τον διάλογο, την 

ανοχή και τον αμοιβαίο σεβασμό. Η αποστολή του CFP είναι να προωθήσει 

την ειρήνη και την κατανόηση στην Κύπρο παρέχοντας στους μελλοντικούς ηγέτες του νησιού τις 

δεξιότητες και τις εμπειρίες, που θα τους κάνουν αποτελεσματικούς υποστηρικτές θετικών αλλαγών και 

καλούς πολίτες του κόσμου. 
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Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας  
 

Στις 7 Φεβρουαρίου 2020 οι μαθήτριες Καϊσίδου Ελένη, Κονοσίδου 

Μυροφόρα και Χαραλάμπους Γεωργία του τμήματος Γ1 συμμετείχαν 

σε ημερίδα με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας». Η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Ελληνικής 

Γλώσσας, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου (μέρα 

μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού). 

 

 

Τίμηση καθηγητή Μπαμπινιώτη 
 

Στο πλαίσιο των ίδιων εορτασμών τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, το απόγευμα, οι μαθήτριες Θεοδώρου 

Ρεβέκκα και Βαρθολομαίου Ξάνθη του τμήματος Γ2 παρευρέθηκαν στην εκδήλωση τίμησης του καθηγητή 

Γλωσσολογίας κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, στο 

Προεδρικό Μέγαρο. Οι μαθήτριες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομιλία του 

Καθηγητή με θέμα την αξία της γλώσσας για τον κάθε άνθρωπο ως το κυριότερο μέσο έκφρασης και 

επικοινωνίας και ειδικότερα τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας, όπως και την αξία της ως μητρικής 

γλώσσας. 
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Τσικνοπέμπτη 
 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2020 γιορτάστηκε στο σχολείο μας, με πολύ κέφι και μουσική, η Τσικνοπέμπτη. 

Μαθητές και καθηγητές διασκέδασαν με κρεατοφαγία, σύμφωνα με τα έθιμα της μέρας και έπαιξαν 

παραδοσιακά παιχνίδια. Το κρέας, όπως και τα συνοδευτικά του, ήταν γενναιόδωρη προσφορά του 

Συνδέσμου Γονέων. Το ψήσιμο το ανέλαβαν οι μαθητές του κάθε τμήματος κάτω από την εποπτεία του 

υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος.   
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Εθελοντισμός 
 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 η Abigail Kennedy, απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής (High Honours in 

Philosophy) του πανεπιστημίου Michigan, μίλησε σε μια ομάδα μαθητών της Γ΄ Λυκείου, κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος των Αγγλικών, για τον εθελοντισμό και για τις δικές της εμπειρίες εθελοντισμού στις 

διάφορες χώρες του εξωτερικού, όπου και δούλεψε.  
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Δωρεά Ιδρύματος Γιάννη Χριστοδούλου (Yiannis Christodoulou Foundation)  
 

Το ίδρυμα «Γιάννης Χριστοδούλου», υποστηρίζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες των παιδιών και των νέων, 

με σκοπό την αναβάθμιση του μαθησιακού περιβάλλοντος των μαθητών, τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης αλλά και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, προχώρησε στη δωρεά και τοποθέτηση 

καθισμάτων στις κερκίδες της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Λυκείου και Γυμνασίου Παλουριώτισσας. 

Με αφορμή τη δωρεά, οργανώθηκε μια σύντομη και λιτή εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης, κατά 

την οποία τιμήθηκε ο ευεργέτης κ. Γιάννης Χριστοδούλου. Στην εκδήλωση συμμετείχε κι η ομάδα 

καλαθόσφαιρας του Λυκείου Παλουριώτισσας. Έτσι, στις 28 Φεβρουαρίου 2020 εγκαινιάστηκαν και τα νέα 

καθίσματα από τους μαθητές, που παρακολούθησαν την εκδήλωση.  
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Συμμετοχή στην Εκδήλωση Διδυμοποίησης  Παγκυπρίου Γυμνασίου και Lycee Chaptal Παρισιού 
 

Στις 2 Μαρτίου 2020, στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη 

έγινε εκδήλωση Διδυμοποίησης μεταξύ του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Lycee Chaptal 

Παρισιού στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας για 

ανταλλαγή πολιτιστικών θεμάτων και 

συνεργασίας Κύπρου – Γαλλίας.  

 

Στην εν λόγω εκδήλωση συμμετείχαν δύο 

γαλλόφωνοι μαθητές του Λυκείου και Γυμνασίου 

Παλουριώτισσας, ο Γκλεν-Λουκ Σοχ Νζόμπο από 

το Καμερούν και η Μαριάμι Μπεσάλα Γουέλο 

από το Κογκό. Ο Γκλεν-Λουκ και η Μαριάμι 

μίλησαν στους Γάλλους μαθητές για τον εαυτό τους και για την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον 

της Κύπρου.  

 

Στη συνέχεια, με την παράλληλη προβολή 

εικόνων, παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία 

της Κύπρου (τη θάλασσα, τον ήλιο, τον χάρτη της 

Κύπρου κ.ά.) και δίδαξαν στο ακροατήριο τους 

βασικούς χαιρετισμούς της ελληνικής γλώσσας. 

 

Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν ευχάριστο και 

δημιουργικό, πράγμα που φάνηκε από τα 

ενθουσιώδη σχόλια όλων των συμμετεχόντων. 

Τους δύο μαθητές καθοδήγησαν και συνόδευσαν 

στην εκδήλωση οι καθηγήτριες κ. Χριστιάνα 

Κάρμιου και κ. Μαρία Χρυσαφίνη.  
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Εγκλωβισμένοι Καρπασίας 
 

Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020, ο κ. Δημήτρης Κοτσιεκκάς, 

δικηγόρος από το Ριζοκάρπασο, μίλησε  στους μαθητές του 

σχολείου μας για τη ζωή και τις εμπειρίες των 

εγκλωβισμένων της 

Καρπασίας από το 1974 

μέχρι και σήμερα. 

Ακολούθησε συζήτηση. 

 

 

 

 

 

Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
 

Και φέτος, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου και Γυμνασίου Παλουριώτισσας ετοιμάστηκαν να 

γιορτάσουν με κάθε μεγαλοπρέπεια την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, όπως επίσης, και την επέτειο 

της έναρξης του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά δυστυχώς, οι γιορτές, όπως και η 

καθιερωμένη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 

και της αναστολής λειτουργίας των σχολείων. 
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Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας 2020 

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 

  

3ο Βραβείο: Χριστοδούλου Όλγα, Γ2 

 

Θέμα: «Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους 

προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να 

παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει».  

Ν. Καζαντζάκης. Ασκητική  
 

Ο Ελληνισμός άντεξε στον χρόνο στηριζόμενος κατά πολύ σε όσα έχει διδαχτεί από το παρελθόν του. 

Να προσδιορίσετε τους τρόπους με τους οποίους ο σημερινός Έλληνας μπορεί να συνεχίσει την πορεία 

του στον χρόνο, έχοντας ως ύψιστο χρέος του να ξεπεράσει τους προγόνους του αλλά και να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνει σήμερα η Ευρώπη. 
 

Κάθε λαός κατά τη διάρκεια της ιστορίας του διαγράφει μια καμπύλη δημιουργικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης, το ύψος της οποίας προσμετράται και καθορίζεται από την ηθική του δύναμη. Ο Ελληνισμός, ως 

πολιτιστική ταυτότητα, αποτελεί πνευματική «κιβωτό» για όλη την ανθρωπότητα, αφού έχει διαχρονικό 

χαρακτήρα και στηρίζεται σε πανανθρώπινες αξίες, οι οποίες θεσπίστηκαν ως απαραβίαστες από τα χρόνια 

του Διαφωτισμού. Οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν γερά θεμέλια μέσα από τους αγώνες τους για ελευθερία, 

χαρίζοντας πνευματικό πλούτο στον σύγχρονο Έλληνα, ο οποίος με όπλο την αρετή του, οφείλει να 

ξεπεράσει τους προγόνους του οραματιζόμενος ένα καινοτόμο μέλλον απαλλαγμένο από τις προκλήσεις και 

τους κινδύνους που ταλανίζουν την Ευρώπη του 21ου αιώνα. 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
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Οι Έλληνες διένυσαν μια μακραίωνη πορεία αποδεικνύοντας τον δυναμισμό και την ανθεκτικότητά τους. 

Με την πολιτιστική τους κληρονομιά, οι Έλληνες αποτέλεσαν αντικείμενο θαυμασμού και μελέτης από όλα 

τα κράτη του σύγχρονου κόσμου, ενώ υπήρξαν πρωτοστάτες σε τομείς όπως η φιλοσοφία, η ηθική, η 

επιστήμη και η πολιτική. Ο Ελληνισμός κατάφερε να διατηρήσει αλώβητη την εθνολογική του ταυτότητα, 

παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς ποικίλα αλλοεθνή στοιχεία επιχείρησαν να εισβάλουν στον ελληνικό 

χώρο. 
 

Πολλά είναι τα παραδείγματα που φανερώνουν το ήθος των προγόνων μας και που επιβεβαιώνουν την 

πορεία και επιβίωση του Ελληνισμού. Οι Αγώνες του Ελληνισμού χάραξαν με αυτοθυσία, ηρωισμό και 

γενναιότητα τις χρυσές σελίδες της ιστορίας μας. Ο Αγώνας του 1821 αποτελεί την κορυφαία στιγμή της 

νεότερης ιστορίας μας. Οι Έλληνες παρέδωσαν μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας στους δεκάδες άλλους 

λαούς που επιδίωκαν, την εποχή εκείνη, την ανεξαρτησία τους. Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ορόσημο 

για τη νεότερη ιστορία μας που τη λάμπρυνε με τα πιο ένδοξα χρώματα και την έκανε πασίγνωστη σε όλη 

την Οικουμένη. Ένας περήφανος και αγονάτιστος λαός δίδαξε στην ανθρωπότητα με τρόπο ηρωικό και 

απαράμιλλο, πως η λευτεριά δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται με αγώνες και θυσίες. Απέναντι στο φασιστικό 

αίτημα του Μουσολίνι, οι Έλληνες αψηφώντας τις αριθμητικές αναλογίες, όρθωσαν το ΟΧΙ τους δυναμικό 

και νικηφόρο ανακόπτοντας κάθε είδος βαρβαρότητας και βίας, προφυλάσσοντας τις πανανθρώπινες αξίες 

του Ελληνισμού. 
 

Η Ελλάδα δεν είναι μικρή. Ποτέ δεν ήταν μικρή. Δεν έχει σύνορα ο Ελληνισμός, δεν κάνει διακρίσεις. «Η 

Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την ιξηλείψη» απάντησε ο 

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στον τούρκο Αγά. Οι Έλληνες οφείλουν να εξάρουν τους διαχρονικούς αγώνες 

των Ελλήνων που στη ζωή τους «όρισαν να φυλάνε Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη κινούντες», ακόμα 

κι όταν προβλέπουν πως «ο Εφιάλτης στο τέλος θα φανεί και οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε», όπως 

αναφέρει ο Αλεξανδρινός ποιητής.  
 

Αναντίρρητα, στον 21ο αιώνα επικρατεί ειρωνεία και απαξίωση απέναντι στην εθνική μας οντότητα, 

απέναντι στις πανανθρώπινες αξίες του Ελληνισμού. Σήμερα, στην εποχή της θεοποίησης της ύλης, του 

άκριτου και άκρατου καταναλωτισμού και της καταπάτησης των απαραβίαστων ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
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οι Έλληνες οφείλουν, μέσω της παρακαταθήκης που άφησαν οι πρόγονοί τους, να θέσουν ως τρόπο ζωής τις 

αξίες και τα πανανθρώπινα ιδανικά και μέσω αυτών να πορεύονται στο μέλλον. 
 

Με το έντονο και επίμονο αίτημα του σημερινού Έλληνα για συνασπισμό των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξασφαλιστεί η προστασία του κράτους σε μια εποχή όπου οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις, οι λαθρομεταναστεύσεις, τα γεγονότα βίας και εγκληματικότητας έχουν φτάσει σε υπέρτατο 

βαθμό. Η οικονομική «ένωση» των χωρών είναι αυτή που θα οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην ευημερία, αν 

βέβαια προκύψει χωρίς τους ηγεμονισμούς των ισχυρών χωρών. Η οικονομική κρίση είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα που μαστίζουν τόσο την Κύπρο και την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη γενικότερα. 

Η συμπόρευση της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτρέψει γεγονότα 

οικονομικής εκμετάλλευσης και μαρασμού, σε μια εποχή όπου ο πλούτος είναι η παγκόσμια κυρίαρχη 

δύναμη. 
 

Παράλληλα, η ανθρωπιστική παιδεία αποτελεί κύρια πηγή αρωγής για την εξομάλυνση των παθών που 

βιώνει σήμερα η Ευρώπη. Με όπλο την ανθρωπιστική παιδεία, ο Ελληνισμός θα είναι σε θέση να 

διαμορφώσει πολίτες με ολοκληρωμένη και ακέραιη προσωπικότητα. Πολίτες που θα διακατέχονται από 

κριτική σκέψη, η οποία θα τους χαρίσει τη δυνατότητα να ξεφύγουν από το αρνητικό ρεύμα του μαζικού 

επηρεασμού που προκαλεί σήμερα η παγκοσμιοποίηση. Η ανθρωπιστική παιδεία, θα ανοίξει τα σύνορα της 

καρδιάς του Έλληνα, καταργώντας, έτσι, κάθε είδος στερεοτυπίας και προκατάληψης. 
 

Με την ευρύτερη κατανόηση των αξιών της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της Ισότητας, 

ο Έλληνας θα επανακτήσει την πίστη του για την ανθρωπότητα. Ο Ελληνισμός, όντας ανθρωποκεντρικός, 

οφείλει να στοχεύει στην ανθρωπότητα ως αξία. Με πρότυπο την Ορθοδοξία, η οποία είναι συνυφασμένη με 

την πορεία και την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού, ο Έλληνας πρέπει να επαναφέρει στη μνήμη του πως 

ο Χριστός προσέφερε τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για να κάνει 

διακρίσεις μήτε στο φύλο, μήτε στη φυλή. Η επικράτηση της αντίληψης αυτής θα οδηγήσει στον περιορισμό 

πολλών μεροληπτικών συμπεριφορών που στερούν την ισότητα και τη δικαιοσύνη από τη ζωή των 

ευρωπαίων πολιτών. 
 

Αναντίλεκτα, ο Έλληνας πολίτης για να καταστεί ικανός να ξεπεράσει τους προγόνους, αλλά και να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που στέκονται εμπόδιο στην ευμάρεια του κόσμου, πρέπει να μετουσιωθεί σε 
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ενεργό-παγκόσμιο πολίτη και να μεταφέρει το «εγώ» στη σφαίρα του «εμείς». Οφείλει, λοιπόν, ο σύγχρονος 

Έλληνας να είναι ενημερωμένος και να συμμετέχει στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, καταρρίπτοντας, 

έτσι, την αισθητική αντιμετώπιση της ζωής. Ο Έλληνας δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοραλισμό. Σε 

φαινόμενα αδικίας, παρανομίας ή παραβίασης των δικαιωμάτων ο Έλληνας, ως ενεργός πολίτης, έχει χρέος 

να τα κατακρίνει και να τα επικρίνει με απώτερο σκοπό την εξάλειψή τους. Ταυτόχρονα πρέπει να 

αντιτάσσει μια αισιόδοξη όψη της ζωής αναδεικνύοντας τη συντροφικότητα, αλλά και το «Αγαπάτε 

αλλήλους» που πηγάζει από τα βάθη του Ελληνισμού και της Χριστιανικής πίστης. Ο Ελληνισμός οφείλει 

να έχει ως πρότυπο τους προγόνους του, χωρίς όμως να γίνεται προγονόπληκτος, αλλά αντίθετα να 

οραματίζεται την καινοτομία, την πρόοδο και την πνευματική εξέλιξη. 
 

Η ενεργός πολιτότητα, ως απόρροια του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν είναι όραμα ανέφικτο και 

απραγματοποίητο. Ωστόσο, απαιτείται η συμβολή όλων για τη θέσπισή της. Ο Έλληνας πρέπει να είναι σε 

θέση να αναλάβει τις ευθύνες του, να κατανοήσει τις υποχρεώσεις του αλλά και να αναπτύξει τη 

δημιουργική και οικουμενική του διάθεση. «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί, πλήρες και αυτάρκες». Η 

συνεργασία, η αλληλεγγύη, η έννοια της ολότητας και της συλλογικότητας αποτελούν ιδανικά, τα οποία 

είναι και πρέπει να παραμείνουν γερά δεμένα στα «δεσμά» της ελληνικής ψυχής, έως ότου να 

πραγματώσουν τα οράματα και τις επιδιώξεις του σύγχρονου Έλληνα. 
 

«Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα, όλοι πεινάνε όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν 

πέθανε», γράφει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Έτσι και σήμερα ο αθάνατος Ελληνισμός θα συμβάλει στη 

σωτηρία και εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο Ελληνισμός, πιστός στο ήθος και τις αξίες του, αφού «καθώς 

βραδιάζει ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα». Ως μαθητές και μελλοντικοί αυτόνομοι πολίτες 

της κοινωνίας μας, επιθυμούμε, στηριζόμενοι στον ηθικό αγώνα του Ελληνισμού, να ζήσουμε εποχές όπου 

όλοι οι πολίτες θα κατέχουν ίσες ευκαιρίες. Που η αξιοπρέπεια και η αξιοκρατία θα αποτελούν τα θεμέλια 

του ανοικοδομημένου κόσμου. Που η ισονομία και η ισότητα θα επικρατήσουν παρά τους Λαιστρυγόνες και 

τους Κύκλωπες. Ας γίνουν λοιπόν τα οράματά μας, δεσμεύσεις του αγώνα μας! 
 

«Δεν ήρθαν άλλοι απ’ αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε                                                                                     

τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε».               
 

Χριστοδούλου Όλγα, Γ2 
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16ος Ετήσιος Διαγωνισμός Συγγραφής Δοκιμίου Κώστα Μόντη 
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 

 

Ήταν φανερό πως η Εταιρεία αγωνιζόταν όσο μπορούσε να κρατήξει τη δουλειά. Την έβλεπε ο κόσμος που 

αγωνιζόταν και δεχόταν χωρίς διαμαρτυρία ό,τι και να ’κανε. Στην αρχή απέκοψε τους μισθούς των 

υπαλλήλων. Έπειτα και τα μεροκάματα των εργατών. Σε κάνα μήνα δόθηκε η διαταγή να μην δουλεύει το 

Μεταλλείο δύο μέρες την εβδομάδα. Ύστερα αναγκάστηκαν να διώξουν μερικούς υπαλλήλους κ’ εργάτες. 

Έφυγαν χωρίς να παραπονεθούν. Πήραν τα πράγματά τους κ’ έφυγαν. Ήταν ένας σωστός αγώνας. Μα το 

μοιραίο ερχόταν σκληρό και σίγουρο. Κι’ αυτή τη φορά βγήκε η ειδοποίηση πως οι δουλειές σταματούσαν 

ολότελα. Ήταν μια πένθιμη ειδοποίηση κηδείας, κηδείας όλης εκείνης της ζωής όλου εκείνου του κόσμου. 
 

Κ. Μόντης, «Ο τραγουδιστής του μεταλλείου», Διηγήματα, Λευκωσία, 1970:                                            

Άπαντα Β΄, Πεζά, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης, 1987, σ. 1744. 

 

«Χτίζω τα όνειρά μου». Να αναφερθείτε στο δικαίωμα του ανθρώπου για εργασία, σε μια εποχή που 

ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με την παρατεταμένη οικονομική κρίση και 

τις συνέπειές της. Ποια εφόδια καλείται να αποκτήσει και να αξιοποιήσει ο σύγχρονος νέος, ώστε να 

μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του; Τεκμηριώστε. 

 

(Παρατίθενται αποσπάσματα από δοκίμια μαθητριών της Γ΄ Λυκείου.) 

 

«Όνειρα. Κάποτε αναφέρονται σε στόχους τους οποίους συνειδητά θέτουμε για το μέλλον και άλλες φορές 

σε ιστορίες που πλάθουμε με τη φαντασία μας. Μπορούν όλα να πραγματοποιηθούν; Κι αν ναι, μπορούν να 

επιζήσουν τελικά στον σκληρό κόσμο της πραγματικότητας; Ο καθένας δίνει μάχη ώστε να 

πραγματοποιήσει τα όνειρά του, διότι ενδέχεται η πραγματικότητα να του τα πάρει…» 
 

«Πόσο κενή η ζωή μας, όταν λείπει αυτό το κάτι από μέσα μας, αυτό το φλογερό αίσθημα που μας κάνει να 

νιώθουμε πλήρεις; Το συναίσθημα της κατάκτησης των στόχων μας, των ονείρων μας! Στόχος του κάθε 

ανθρώπου είναι, αν όχι αυτή η συναισθηματική πληρότητα, η ανάγκη για επιβίωση, ειδικά στη δύσκολη 
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εποχή που διανύουμε, εξαιτίας των πολλών απαιτήσεών της. Για να ζει, λοιπόν, χωρίς να κινδυνεύει να 

χάσει την αξιοπρέπειά του κι όχι απλά να επιβιώνει, είναι απαραίτητο να εργάζεται.» 
 

«Η εργασία καθίσταται ένα απαράβατο δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς του, η οποία συμβάλλει στην εξασφάλιση των προς το ζην αλλά και στην ανάπτυξη 

βασικών κι όχι μόνο δεξιοτήτων με πρώτη από όλες, την κοινωνικότητα. Κι αυτό συμβαίνει, γιατί ο κάθε 

άνθρωπος έχει την ευκαιρία να επιλέξει ελεύθερα την εργασία που του ταιριάζει, λαμβάνοντας υπόψη τις 

κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.» 
 

«Αν και η εργασία αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να καταμερίζεται δίκαια, ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού της σύγχρονης κοινωνίας βιώνει το αίσθημα της απόρριψης και της αδικίας, μιας και 

η οικονομική κρίση με τις ολέθριες συνέπειες που ως γνωστό επιφέρει, έχει χτυπήσει την πόρτα του μέσου 

εργαζόμενου, ενώ παράλληλα η εύρεση εργασίας σ’ ένα τόσο μεγάλο κόσμο με τόσες λίγες θέσεις εργασίας, 

φαντάζει, πολλές φορές, κάτι ουτοπικό.» 
 

«Και το χειρότερο απ’ όλα ποιο είναι; Άνθρωποι που ακολουθούσαν εξαντλητικό πρόγραμμα στην εργασία 

τους, που πότιζαν την εργασία τους με τον ιδρώτα των κόπων τους χρόνια και χρόνια για να βγάλουν τα 

προς το ζην, μια μέρα είναι που έφερε γι’ αυτούς την «πένθιμη ειδοποίηση κηδείας, της κηδείας όλης 

εκείνης της ζωής τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λογοτέχνης. «Ήταν ένας σωστός αγώνας, μα το 

μοιραίο ερχόταν σκληρό και σίγουρο». Έτσι είναι πλέον, τα όνειρα και οι κόποι μιας ζωής γκρεμίζονται από 

τη μια στιγμή στην άλλη.»  
 

«Οι σημερινοί νέοι καλούνται να βιώσουν την πραγματικότητα όπως είναι κι όχι όπως την ονειρεύονται. Γι’ 

αυτό, πρέπει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να μάθουν να στέκονται στα πόδια τους για να 

επιτύχουν τους στόχους τους, πρέπει να στηριχτούν στα εφόδια της ηλικίας τους. Με έμφαση στην 

πνευματικότητα, θα καταφέρουν να ενισχύσουν την κρίση τους, τις γνώσεις τους, την υπεύθυνη 

περισυλλογή, την αυτοκριτική, αλλά και την πίστη τους προς τον άνθρωπο. Η αντίστασή τους απέναντι στον 

υλισμό και τον τεχνοκρατισμό θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο τους, ενώ η αποφυγή του 

ατομικισμού και η ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης θα τους οδηγήσει από την αγάπη για τον εαυτό τους 

στην αγάπη για τον κόσμο.» 
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«Σ’ έναν κόσμο διαφθοράς και αλλοτρίωσης, όπου κυριαρχεί η εξαπάτηση, η αδικία και το συμφέρον, ενώ 

περιθωριοποιούνται ή στη χειρότερη περίπτωση διαστρεβλώνονται οι ηθικές, πανανθρώπινες αξίες και 

καταπατούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, οι νέοι με τη δύναμη τη νιότης τους, των γνώσεων 

αλλά και το κυνήγι των ονείρων τους, ακόμα κι αν είναι άπιαστα, έχουν ως χρέος να φέρουν τον κόσμο στα 

μέτρα τους, προτού να τους φέρει εκείνος στα δικά του. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσουν να 

ονειρεύονται. Εξάλλου, «αξίζει να υπάρχεις για ένα όνειρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει»…»      
 

Θεοδώρου Ρεβέκκα, Γ2  

Θεοφάνους Μαρία, Γ2 

Χριστοδούλου Όλγα, Γ2 

 

 

10ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 
 

Όλοι οι μαθητές του τμήματος Γ3 του σχολείου μας συμμετείχαν στον 10ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό 

Ταινιών Μικρού Μήκους, «Cinema… διάβασες;;», με τη δημιουργία ταινίας με τίτλο «Το Καϊμακλί του 

χθες και του σήμερα». 
 

Οι μαθητές μας, μέσα από αυτό τον διαγωνισμό, είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν 

δημιουργοί, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν 

δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής.  
 

Η ταινία βραβεύτηκε με Έπαινο. 
 

 

 

Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών 
 

Στον Επαρχιακό Διαγωνισμό Μαθηματικών, που διεξήχθη στις 2 Νοεμβρίου 2019, ο μαθητής 

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ανδρέα του τμήματος Β3 εξασφάλισε έπαινο. 
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ΙΓ΄ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

 

Θέμα: «Αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων και πνευματικά αντισταθμίσματα                                       

από την εμπειρία και τη ζωή της Εκκλησίας» 

 

Στην κοινωνία του 21ου αιώνα οι ηθικές αξίες και τα ιδανικά, τα οποία θεσπίστηκαν με βάση τον 

Χριστιανισμό, από τις πρώτες κιόλας μέρες της δημιουργίας του ανθρώπου, πλέον καταπατούνται. 

Απόρροια του φαινομένου αυτού είναι η απομάκρυνση του Χριστιανού από την Εκκλησία, με αποτέλεσμα 

να παρουσιάζει συχνά αντικοινωνική συμπεριφορά. Όμως, ποια συμπεριφορά θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως αντικοινωνική;  

 

Νέος με αντικοινωνική συμπεριφορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτός, ο οποίος πηγαίνει κόντρα στους 

θεσμούς και στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και αυτός που δεν αγαπά τόσο την κοινωνική ζωή. Βασικά 

χαρακτηριστικά του είναι η αδικαιολόγητη αντίδραση, η μη συμμόρφωση σε κανόνες, η επιθετική στάση, ο 

θυμός, η βιαιότητα, η αδιαφορία. Επίσης, ένα αντικοινωνικό άτομο συνηθίζει να έχει την τάση να ψεύδεται, 

για να αιτιολογήσει τα αδικαιολόγητα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια πλαστή κατάσταση γύρω του. 

Άλλο χαρακτηριστικό της αντικοινωνικής συμπεριφοράς θεωρείται η λήψη βιαστικών αποφάσεων σε 

θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των νέων. Ακόμη, θα δούμε τους νέους αυτούς να μη δείχνουν 

ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, να μη συμπονούν τον πλησίον τους, αλλά, αντίθετα, να μοιράζουν 

στενοχώρια και απογοήτευση, μειώνοντας την αξιοπρέπεια του άλλου, χωρίς να δείχνουν κανένα σημάδι 

μετάνοιας. 

 

Στο σημείο αυτό δημιουργείται το ερώτημα: πώς αυτά τα νέα παιδιά μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, πώς 

μπορεί το κοινωνικό σύνολο να τα υποδεχθεί και να τα κάνει να νιώσουν μέρος του; Απάντηση στο 

ερώτημα αυτό μπορεί να δώσει η Εκκλησία, μέσα στην οποία οι νέοι θα γευτούν τη Χάρη του Χριστού, ο 

οποίος αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα αυτοθυσίας και προσφοράς στον άνθρωπο, αφού είναι η Αγάπη 

προσωποποιημένη. Η γνωριμία των νέων με τις χριστιανικές αρετές - εκτός από την αγάπη - την ειρήνη, την 

ισότητα και τη δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, τη φιλανθρωπία, δηλαδή την αφιλοκερδή προσφορά στον 
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συνάνθρωπο με μόνη ανταμοιβή την ψυχική γαλήνη και ηθική ικανοποίηση είναι το μοναδικό όπλο για την 

αποβολή του αντικοινωνικού τους χαρακτήρα. 

 

Γι’ αυτό, σκοπός του κάθε νέου θα πρέπει να είναι ο αδιάκοπος αγώνας για να φτάσει κοντά στον Χριστό. 

Με την ένταξη και τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, οι νέοι θα καταφέρουν να αποβάλουν τον 

αντικοινωνικό τους χαρακτήρα, το ψέμα αλλά και όλα όσα τους ταλανίζουν στη ζωή τους. Γρήγορα θα 

συνειδητοποιήσουν ότι πάντοτε θα υπάρχει μια στοργική αγκαλιά ανοιχτή για αυτούς, μια αγκαλιά την 

οποία μπορούν να εμπιστευτούν και μέσα σε αυτή να νιώσουν ασφάλεια και σιγουριά, αφού θα αποθέσουν 

όλα τα βάρη και τις ανησυχίες που τους δημιουργεί η δύσκολη και πολλές φορές ψεύτικη κοινωνία μέσα 

στην οποία ζουν.      

 

Επιπλέον, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας οι νέοι αισθάνονται χρήσιμοι. Νιώθουν ότι μπορούν να 

προσφέρουν αγάπη βοηθώντας τον πλησίον τους, παραμερίζοντας τον εγωισμό τους, ενώ ταυτόχρονα 

μαθαίνουν να παραδέχονται τα σφάλματά τους. Έτσι δεν ζουν πια μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα και 

δεν δημιουργούν ψεύτικα σενάρια για να δικαιολογηθούν, καθώς πλέον έχουν το θάρρος να ζητήσουν 

συγγνώμη και να μετανοήσουν αληθινά. Μπορούν πλέον να εκφραστούν με ειλικρίνεια, διότι έχουν 

εισπράξει την αγάπη του Χριστού. Έτσι, έχοντας ως πρότυπο τον Χριστό και το «κατ’ εικόνα και καθ’ 

ομοίωση», ωριμάζουν ψυχικά και πνευματικά και μετατρέπονται από χαρακτήρες απρόσιτους και 

εχθρικούς, σε χαρακτήρες γεμάτους καλοσύνη και ευσπλαχνία.   

 

Συνοψίζοντας, η σημερινή νεολαία πρέπει να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει το γρηγορότερο ότι ο 

άνθρωπος είναι «κοινωνικό ον», όπως είπε πρώτος ο Αριστοτέλης. Οι άνθρωποι μπορούν να υπάρξουν και 

να λειτουργήσουν μόνο μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Κι αυτό τον λόγο ύπαρξης θα τον βρουν μέσα στην 

αγάπη που προσφέρει άπλετα η ζεστή αγκαλιά του Χριστού.   
 

Θεοφάνους Μαρία, Γ2 
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Ενδοσχολικός διαγωνισμός επίλυσης του κύβου του RUBIK 3X3Χ3 
 

Διεξήχθη από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 22 Μαΐου 2020 διαγωνισμός επίλυσης του κύβου του RUBIK 

3X3Χ3. Οι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα τελικά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 
 

1ος  Αλέξανδρος Τσοχαταρίδης   Α2   0:22.983 

2ος  Κωνσταντίνος Πατσαλίδης    Α2   0:43.520 

3ος Σωτήρης Χριστοφόρου         Α2   0:59.738  

4ος Χρύσανθος Λαζάρου            Α2   1:03.130 

5ος Στέφανος Ανθιμιάδης           Α5   1:08.320 

6ος Γιώργος Ποζίδης                  Γ3    1:11.490 

7ος Σώτος  Καζάνης                  Γ3    1:39.030 

8ος Stanimir Yordanov             Γ6    1:39.220 
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Ημερίδα  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου με θέμα: «Εικονική πραγματικότητα - τεχνητή 

νοημοσύνη: Ελευθερία του προσώπου» 
 

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου Παπαδοπούλου Μύρια, Παπαδοπούλου Αναστασία, Ματβέεβ Ρομάν, Σαββίδης 

Ιάκωβος, Ανδρεάδης Αδάμ και Αποστολίδης Χρίστος με συντονιστή τον Θεολόγο του σχολείου μας                        

κ. Χριστόφορο Χριστοφόρου συμμετείχαν στην ημερίδα, που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

στους χώρους της, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου. Το θέμα της ημερίδας ήταν: «Εικονική πραγματικότητα-

τεχνητή νοημοσύνη και προστασία των προσωπικών δεδομένων».  

  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
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Ημερίδα CERN 

 

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου θα διοργάνωνε ημερίδα στο 

πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας «International Master Classes: Hands on 

Particle Physics», κατά την οποία θα προβαλλόταν το ερευνητικό έργο, που 

παράγεται στο CERN, καθώς και η συμβολή της στην προώθηση της 

επιστήμης και της σημασίας της έρευνας στο πεδίο της Σωματιδιακής 

Φυσικής Υψηλών Ενεργειών τόσο στο CERN όσο και σε άλλα διεθνή 

ερευνητικά κέντρα.  

 

H Ημερίδα θα πραγματοποιείτο την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020, και το 

σχολείο μας θα εκπροσωπείτο από τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ανδρεάδη 

Αδάμ του Γ2, Σμυρνιό Νικόλαο του Γ2 και Χατζηχρίστου Αλκίνοο του Γ3. Δυστυχώς η ημερίδα 

αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. 

 

Το CERN είναι το ακρωνύμιο της αρχικής 

ονομασίας του Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire. Είναι το μεγαλύτερο σε 

έκταση (πειραματικό) κέντρο πυρηνικών 

ερευνών, και ειδικότερα επί της Σωματιδιακής 

Φυσικής, στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1954 και 

σήμερα αριθμεί 23 κράτη-μέλη. Βρίσκεται στη 

Γενεύη, στα γαλλοελβετικά σύνορα.  
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Διήμερο πρόγραμμα με θέμα: «Μονοπάτια του Τροόδους και Γνωριμία με το Γεωπάρκο 

Τροόδους» 

 

Το σχολείο μας ορίστηκε να συμμετάσχει με 33 μαθητές και 

μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης και δύο συνοδούς καθηγητές στις 16 

Μαρτίου 2020, σε διήμερο πρόγραμμα με θέμα «Μονοπάτια του 

Τροόδους και Γνωριμία με το Γεωπάρκο Τροόδους» του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά.  

 

Σκοπός των Προγραμμάτων του Δικτύου Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΔΚΠΕ) είναι η διαμόρφωση 

περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, στο πλαίσιο της 

εμπειρικής και βιωματικής ενασχόλησής τους με το περιβάλλον. 

Επίσης, μέσα από αυτά επιδιώκεται η αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως χώρου μάθησης τόσο για τους 

μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, μέσα από τα Προγράμματα του ΔΚΠΕ επιδιώκεται 

η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παιδαγωγικών διαδικασιών εμπειρικού, 

συνεργατικού και βιωματικού χαρακτήρα, όπως επίσης, και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με 

εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας.  

 

Το ΔΚΠΕ επιδιώκει να βοηθήσει, μέσα από τα προγράμματά του, τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την 

αλληλοσύνδεση τόσο των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όσο και των φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, 

οικονομικών του παραμέτρων. Επιπλέον, μέσα από την προσωπική δράση και συμμετοχή, στοχεύει στην 

προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.  

 

Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν έγινε κατορθωτή η υλοποίηση του προγράμματος. 
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Ψάχνοντας τη Φιλική Εταιρεία στη Λευκωσία 

 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας κατεύθυνσης οι μαθητές του Γ7 

μαζί με την καθηγήτριά τους κ. Χρύσω Σπυριδούλα Θεοδότου περπάτησαν μέσα στην παλιά Λευκωσία με 

στόχο να γνωρίσουν τη δράση της Φιλικής Εταιρείας στην Κύπρο. 

 

Πρώτος σταθμός η Πύλη Αμμοχώστου, όπου από τα μυστικά 

υπόγεια περάσματά της έμπαιναν τα βράδια τα μέλη της Φιλικής 

Εταιρείας στη Λευκωσία, για να γαλουχήσουν τους Κύπριους. 

 

Δεύτερος σταθμός το 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, 

όπου κάτω από την 

κύρια είσοδο του 

σχολείου βρίσκεται η 

κρύπτη. Εκεί ο Κανάρης και άλλοι Φιλικοί όρκισαν Κύπριους 

μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Μεταξύ αυτών και ο Αρχιεπίσκοπος 

Κυπριανός, πρωτοστάτης της Φιλικής Εταιρείας στην Κύπρο 

μαζί με τον δραγομάνο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο.  

 

 Η επόμενη στάση ήταν στην παλιά Αρχιεπισκοπή και στο 

σημείο, όπου οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Αρχιεπίσκοπο 

Κυπριανό, λίγο πριν να τον δικάσουν και να τον απαγχονίσουν 

την 9η Ιουλίου 1821.  
 

Επόμενος σταθμός η οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, που 

δολο-φονήθηκε κι αυτός από τους Τούρκους στην 

Κωνσταντινούπολη για τη δράση του στη Φιλική Εταιρεία. 

Εντυπωσιάζουν κι εδώ τα μυστικά περάσματα, που βοηθούσαν 

τις μυστικές μετακινήσεις και συναντήσεις των Φιλικών.  
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Προτελευταίος σταθμός το Μαυσωλείο των Κυπρίων Εθνομαρτύρων, 

στο προαύλιο της ιστορικής εκκλησίας Φανερωμένης (ένα άλλο 

κομμάτι της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας: Οκτωβριανά, ΟΧΕΝ, 

Αγώνας ’55-’59). Στο Μαυσωλείο φυλάσσονται τα λείψανα των 

σφαγιασθέντων από τους Τούρκους κατά τα τραγικά γεγονότα της 

9ης Ιουλίου 1821. Μεταξύ αυτών ευρίσκονται τα οστά των 

Εθνομαρτύρων Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, των 

Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου, Κυρηνείας 

Λαυρεντίου καθώς και άλλων προκρίτων, κληρικών και λαϊκών.  

 

Τελευταίος σταθμός το μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959. Οι 

μαθητές γνώρισαν τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία αλλά την 

ίδια στιγμή θαύμασαν τη συνέχεια των αγώνων των Κυπρίων 

για τη λευτεριά τους μέσα από τους πανομοιότυπους όρκους 

των αγωνιστών του ’55-’59 αλλά και των μελών της Φιλικής 

Εταιρείας.  
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Lidl Food Academy 

 

Την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας μαθητές και 

μαθήτριες του σχολείου μας μαζί με τον καθηγητή κ. Χρίστο Βιολάρη επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της 

Lidl Food Academy. Εκεί οι μαθητές παρακολούθησαν επίδειξη ετοιμασίας φαγητού (American Burgers) 

από επαγγελματίες chef. Επίσης, δόθηκαν στους μαθητές διατροφικές συμβουλές από τη διαιτολόγο 

Νικολέττα Μιχαηλίδου. Ακολούθως η κάθε ομάδα μαθητών μαγείρεψε τα δικά της μπέργκερ κάτω από την 

καθοδήγηση βοηθών μαγείρων και στη συνέχεια τα απόλαυσαν! 
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Επίσκεψη στη 2η Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρου 

 

Στις 21 Νοεμβρίου 2019, οι μαθητές του 

τμήματος Γ7, του τμήματος Καλών Τεχνών, 

επισκέφτηκαν μαζί με τον καθηγητή της 

Τέχνης κ. Παναγιώτη Γρηγορίου τη 2η  

Μπιενάλε Χαρακτικής Κύπρου στην Κρατική 

Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, στη 

Λευκωσία. 

     

 

 

  



    73     

 

 

 

Α. 6ος  ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε 
 

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

διοργάνωσαν κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 τον «6ο Εθνικό Σχολικό Διαγωνισμό για θέματα Ε.Ε.». 

 

Την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του 6ου Εθνικού Σχολικού Διαγωνισμού για θέματα Ε.Ε., 20 

μαθητές και μαθήτριες της Β´ Λυκείου του Σχολείου μας έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτική ημερίδα και 

εργαστήριο, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα προβολών του Σχολείου μας.   

 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του διαγωνισμού,  υλοποιήθηκε εργαστήρι το Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020, στο 

Terra Santa από τις 10:00-14:00. Το εργαστήρι είχε στόχο τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή 

των μαθητών μέσα από βιωματικές δράσεις και διαδραστικά εργαστήρια. Οι μαθητές παρακολούθησαν 

Εργαστήρι Ενημέρωσης για Erasmus+ και προετοιμάστηκαν για τον διαγωνισμό.   

 

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές: 
 

1. Δημητρίου Νικολέτα, Β2 

2. Παπαμιχαήλ Ραφαέλλα, Β3 

3. Μεζουριάν Γιάννα, Β5 

4. Μωυσίδη Βαλέρια, Β3 

5. Χατζησάββα Νέδη, Β2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Χριστοδούλου Λυδία, Β4 

7. Γεωργίου Ανθή, Β2 

8. Τσιτλίδης Γιώργος, Β3 

9. Φρανς Δήμητρα, Β3 

10. Ζηκοπούλου Ευγενία, Β6 
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Ο διαγωνισμός επαρχίας Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, στο σπίτι της 

Ευρώπης στη Λευκωσία και το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τις μαθήτριες: Δημητρίου Νικολέτα Β2, 

Μεζουριάν Γιάννα Β5, Μωυσίδου Βαλέρια Β3 και Παπαμιχαήλ Ραφαέλλα Β3. Οι μαθήτριές μας 

εξασφάλισαν τη 2η θέση ανάμεσα σε 14 σχολεία της Λευκωσίας. 
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Β. ETWINNING 

 

“12 Months, 12 Pictures, 12 Quotes, A Friendly Calendar” 
 

Teenage hood is a stage of life that each human being goes through. Some people face this period of their 

life positively, but some others do not. 

 

The idea is to make a calendar. Each of the 12 students of two or three different schools is responsible for 

one specific month. S/he has to take a picture which represents that month and write his/her own motivation 

quote. This will help the students have better vision and more motivation. It is an opportunity to improve, to 

get better, to get a little bit closer to their goals and to find different solutions for their everyday lives. 

 

Students involved: 
 

1. Christodoulou Olga, G2 

2. Theofanous Maria, G2  

3. Sakka Sofia, G2 

4. Theodorou Revecca, G2 

5. Vartholomeou Xanthi, G2 

6. Samara Valentina, G5 
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Η συγκεκριμένη εργασία ξεκίνησε μέσα από τη 

συμμετοχή της εκπαιδευτικού κ. Δέσποινας Κοζάκου στο 

Ευρωπαϊκό Σεμινάριο eTwinning, που πραγματοποιήθηκε 

στη Μαδέρα της Πορτογαλίας από τις 3-5 Οκτωβρίου 

2019 με θέμα “Empowering students with eTwinning”.  

 

Οι μαθητές του σχολείου μας σε συνεργασία με μαθητές 

από ένα Λύκειο της Ιταλίας και ένα Λύκειο της Ισπανίας 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ημερολόγιο για το 

έτος 2021.  

 

Στόχος του συγκεκριμένου βιωματικού -σε μεγάλο 

βαθμό- εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν οι μαθητές να 

γνωριστούν μεταξύ τους, να γνωρίσουν την ιστορία και 

τον πολιτισμό των άλλων χωρών, που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και να ανταλλάξουν ιδέες, υλικό και 

εμπειρίες. 

 

Η συνεργασία μας περιλάμβανε τέσσερις φάσεις: 

1. Γνωριμία των μαθητών μέσω οπτικοακουστικού υλικού. 

2. Δημιουργία quiz, για να γνωρίσουν οι μαθητές τις άλλες δύο χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

3. Ανταλλαγή υλικού και εμπειριών μέσω της πλατφόρμας Twinspace. 

4. Αποστολή φωτογραφιών και γνωμικών, που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του ημερολογίου. 

 

Λόγω της πανδημίας δεν έγινε κατορθωτή η ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι 

μαθητές από τις τρεις χώρες έστειλαν το δικό τους μήνυμα και φωτογραφίες από σπίτι τους μέσω του 

προγράμματος padlet. 
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Διαγωνισμός αφίσας με θέμα:  

THE EUROPEAN GREEN DEAL – Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Δεκεμβρίου 2019 την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - έναν 

οδικό χάρτη, για να καταστεί η οικονομία της Ε.Ε. βιώσιμη, ο οποίος μετατρέπει τις κλιματικές και 

περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και εξασφαλίζει μια δίκαιη και 

χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση.   
 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει με ποιον τρόπο η 

Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 

2050, για να τονώσει την οικονομία, να βελτιώσει την υγεία και 

την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να μεριμνήσει για τη φύση 

χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο.  
 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας διοργανώθηκε μαθητικός 

διαγωνισμός αφίσας με θέμα: «THE EUROPEAN GREEN 

DEAL – Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ». Σκοπός 

του διαγωνισμού ήταν οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και να 

επιδείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θέματα περιβάλλοντος 

στοχεύοντας στην παραγωγή πρωτότυπων έργων, που προωθούν 

την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ο διαγωνισμός, που είχε 

ανακληθεί αρχικά λόγω της πανδημίας, επαναδραστηριο-

ποιήθηκε και θα ολοκληρωθεί διαδικτυακά. 

 

Χατζησάββα Νέδη, Β2 

Γεωργίου Ανθή, Β2 

Τσιτλίδης Γιώργος,Β3 

Φρανς Δήμητρα, Β3  

Χριστοδούλου Λυδία, Β4 

Ζηκοπούλου Ευγενία Β6 

 



    79     

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. 

 

To σχολείο μας, το Λύκειο Παλουριώτισσας, συμμετέχει φέτος για πρώτη 

χρονιά στο Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε., «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής 

Ένταξης» με συντονίστρια του προγράμματος την κ. Ευφροσύνη Γιουσάκη, 

καθηγήτρια Φυσικής. Το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε., που έχει ως στόχο την 

αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από την εφαρμογή 

στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επεκτάθηκε από τη σχολική 

χρονιά 2019-2020, για να καλύψει το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού της 

Κύπρου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 

 

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015-

2016, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην 

εκπαίδευση και τους μαθητές και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη 

στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με 

τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. οι επιλεγμένες σχολικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η 

δωρεάν προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές 

(σε πρωινό και απογευματινό χρόνο), η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης από ειδικούς 
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επιστήμονες, η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, η παροχή 

υποστηρικτικού/τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, καθώς και η 

πραγματοποίηση πολλαπλών δράσεων επιχορηγούμενων από την ΕΑΥΠ (Επιτροπή Αγωγής Υγείας και 

Πολιτότητας). 

 

Στο Λύκειό μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020 εφαρμόστηκαν τα εξής Προγράμματα: 
 

Α. Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε πρωινό χρόνο εντός τάξης.  

Στo πλαίσιο του Προγράμματος αυτού 

καταρτίστηκαν ομάδες μαθητών, που 

έχουν ανάγκη ενίσχυσης στα εξεταζόμενα 

μαθήματα, οι οποίοι λάμβαναν την 

εκπαιδευτική στήριξη εντός τάξης από 

εκπαιδευτή του αντίστοιχου θέματος, ο 

οποίος λειτουργούσε ως «Βοηθός 

Εκπαιδευτής», σε συνεννόηση και με 

βάση τις οδηγίες του καθηγητή της τάξης. 

Στο σχολείο μας απασχολήθηκαν κατά τη 

φετινή σχολική χρονιά οκτώ (8) Βοηθοί 

Εκπαιδευτές, πέντε (5) Φιλόλογοι, ένας 

(1) Μαθηματικός, ένας (1) Φυσικός και ένας (1) Οικονομολόγος.  

 

Β. Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης σε Απογευματινό Χρόνο.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού τα σχολεία, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς 

και μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης (π.χ. Τέχνη, Μουσική, Ομαδικά Αθλήματα κ.λπ.) στους 

μαθητές τους, σε μικρές ομάδες, σε απογευματινό χρόνο. Στο Σχολείο μας λειτούργησαν κατά τη φετινή 

σχολική χρονιά συνολικά δέκα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα λειτούργησαν δύο τμήματα Μαθηματικών Α΄ και Β΄ Λυκείου, ένα τμήμα Εκμάθησης 

Ελληνικών στους αλλόγλωσσους μαθητές μας, δύο τμήματα Φυσικής Β΄ και Γ΄ Λυκείου, δύο τμήματα 
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Νέων Ελληνικών Α΄ και Γ΄ Λυκείου, ένα τμήμα Λατινικών Γ΄ Λυκείου και ένα τμήμα Εκμάθησης 

Ελληνικής Γλώσσας για γονείς/κηδεμόνες σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας. Σε 

δημιουργική απασχόληση: ένα τμήμα Μουσικής – Εκμάθησης Κιθάρας. 
 

Γ. Προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης, από συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, 

προς τους μαθητές/τριες του σχολείου μας, μέσα από τη λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης 

και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.  

Στo πλαίσιο της λειτουργίας των Κέντρων προσφέρονται υπηρεσίες από συμβουλευτικούς και κλινικούς 

ψυχολόγους, είτε για την ατομική στήριξη μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων, είτε για την 

εφαρμογή βιωματικών εργαστηρίων, σχετικών με τους στόχους του προγράμματος, σε ομάδες 

μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων.  
 

Δ. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δράσεων/Προγραμμάτων μέσω ΕΑΥΠ.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, τα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε. έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν 

ολοκληρωμένα σχέδια δράσης, τα οποίο υποβάλλουν προς έγκριση στην ΕΑΥΠ (Επιτροπή Αγωγής 

Υγείας και Πολιτότητας), η οποία, αφού εγκρίνει τις δράσεις, επιχορηγεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την 

υλοποίησή τους. Για το Σχολείο μας εγκρίθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά, από την ΕΑΥΠ, οι εξής 

δράσεις/προγράμματα:  

 Αγορά μουσικών οργάνων (δύο ακουστικές κιθάρες) 

 Επίσκεψη και ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου 

 Γραφιστική και εξωραϊσμός της αυλής του σχολείου 

 Θεατρική Παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη 

 Παρακολούθηση διημέρου εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Πεδουλά 

 Σχολικό περιοδικό: «Μαθητικοί Αντίλαλοι» 
 

Τέλος, το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. κατά τη φετινή σχολική χρονιά μας παρείχε αραβόφωνη 

εκπαιδεύτρια/μεταφράστρια, η οποία παρευρισκόταν, όταν υπήρχε ανάγκη, σε συναντήσεις μεταξύ της 

Διευθυντικής Ομάδας και άλλων Καθηγητών με αραβόφωνους μαθητές ή γονείς / κηδεμόνες.  
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Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: «Φυτεύω για το Kλίμα» 
 

Ομάδα μαθητών φύτεψε Αρωματικά Φυτά (Δάφνη, Λασμαρί, Λεβάντα, Μερσινιά, Ρίγανη) και Δέντρα 

(Πεύκη ήμερη, Δρυς, Κυπαρίσσι, Κέδρος, Φοινικιά), τα οποία παραχωρήθηκαν δωρεάν, κατόπιν αίτησης, 

από το Τμήμα Δασών. 
 

Οι μαθητές βοήθησαν, επίσης, τον υπάλληλο της 

σχολικής εφορείας στον καθαρισμό της αυλής του 

σχολείου μας από μεγάλες πέτρες, κλαδιά και 

σπασμένα παγκάκια.  
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Πρόγραμμα IMAGINE 

 

Φέτος το σχολείο μας συμμετέσχε με 25 μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης στο πρόγραμμα Imagine, που έχει 

σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά όλων των κοινοτήτων της Κύπρου να γνωριστούν και να δημιουργήσουν μαζί. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 5ωρο 

αντιρατσιστικό εργαστήρι. Δύο εκπαιδευτές-μέλη του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου καθοδήγησαν τους 

μαθητές μας σε δραστηριότητες αλληλογνωριμίας και κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων, που μπορεί να έχουν 

διάφορα μέλη της κοινωνίας μας. 

 

Το εργαστήρι, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, προβλημάτισε τους μαθητές 

σχετικά με τις διάφορες στερεότυπες αντιλήψεις, που μπορεί να έχει ο καθένας μας και ως ένα βαθμό τους 

βοήθησε να τις ξεπεράσουν. 
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Την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος. Η ομάδα των 

μαθητών του σχολείου μας συναντήθηκε στο Σπίτι της Συνεργασίας με ομάδα μαθητών ενός Λυκείου της 

Αμμοχώστου. Τους μαθητές συνόδευσαν η κ. Μαρίνα Αρμεύτη και η κ. Ειρήνη Δημητρίου. 

 

Η αρχική αμηχανία της γνωριμίας με παιδιά από την άλλη πλευρά του συρματοπλέγματος ξεπεράστηκε 

πολύ σύντομα. Τα παιδιά μοιράστηκαν ποικιλία δραστηριοτήτων,  που τους βοήθησαν να αντιληφθούν πόσο 

μοιάζουν μεταξύ τους και συζήτησαν διάφορα κοινωνικά θέματα. Όλες οι δραστηριότητες είχαν τρίγλωσση 

μετάφραση (ελληνικά-τουρκικά-αγγλικά) από τους εμψυχωτές των ομάδων. Οι μαθητές έφυγαν από τη 

συνάντηση ενθουσιασμένοι και με έντονη την επιθυμία να επαναλάβουν παρόμοιες δραστηριότητες. 
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Οι μαθητές, που έλαβαν μέρος, ήταν: 
 

1. Μπούστος Μικαέλα, Β1 

2. Ιβάνοβα Άννα Μαρία, Β1 

3. Δημητρίου Νικολέτα, Β2 

4. Αλμαζίδου Δήμητρα, Β2 

5. Θεοφάνους Ιωάννα, Β2 

6. Βίτκινα Τσβετελίνα, Β2 

7. Καρελίδου Ελίνα,  Β3 

8. Πηλακούτα Άννα, Β3 

9. Παπαμιχαήλ Ραφαέλλα, Β3 

10. Μαρτούδη Αλεξία, Β3 

11. Παναγιώτου Ξάνθος, Β3 

12. Μωυσίδη Βαλέρια, Β3 

13. Κοντούρα Ρεχάμ, Β3 

14. Τσιτλίδης Γεώργιος, Β3 

15. Φρανς Δήμητρα, Β3 

16. Μένα Λουή Γκάμπριελ, Β3 

17. Μεζουριάν Γιάννα, Β5 

18. Φραγκεσκίδου Λυδία, Β4 

19. Ζηκοπούλου Ευγενία, Β6 

20. Στογιάνοβα Μαρία, Β6  

21. Μπαγτασαριάν Ροζάνα, Β7 

22. Κωνσταντίνου Έλενα, Β7 

23. Δαργανάκη Μαρία, Β7 

24. Τιρζλάκη Νάντια,  Β7 

25. Alsheikh Rouaa, Β7 

 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ειρήνη Δημητρίου, Μαρίνα Αρμεύτη, Παναγιώτα Φράγκου και Δέσποινα Κοζάκου 
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 

Όρνιθες του Αριστοφάνη  

 

Η θεατρική παράσταση ζωντανεύει το 

γραπτό κείμενο του συγγραφέα. 

Συνεπώς, γεννιέται στο θεατρικό σανίδι, 

κάθε φορά που παρασταίνεται. Η αξία 

της, λοιπόν, έγκειται στην παρουσίασή 

της μπροστά σε κοινό. Όμως, όπως σε 

κάθε γέννηση, προηγείται η περίοδος της 

κυοφορίας, η οποία έχει καθοριστική 

σημασία για το αποτέλεσμά της.  

 

Φέτος το σχολείο μας δήλωσε 

συμμετοχή στους Παγκύπριους Αγώνες 

Σχολικού Θεάτρου με το έργο Όρνιθες 

του Αριστοφάνη. Ήταν ομολογουμένως ένα δύσκολο εγχείρημα, αφού πολλά παιδιά δεν είχαν δει ποτέ 

παράσταση αρχαίου δράματος. Παρόλα αυτά οι μαθητές ανταποκρίθηκαν και η προσέλευσή τους στις 

ακροάσεις του Σεπτεμβρίου ήταν αθρόα. Όσοι επιλέγηκαν έδειξαν ενθουσιασμό για το έργο και ήδη από την 

πρώτη ανάγνωση κατέθεσαν τις ιδέες τους. Τα παιδιά κατάλαβαν από την αρχή ότι ο ρόλος του καθηγητή-

υπεύθυνου της θεατρικής παράστασης θα ήταν καθοδηγητικός και η παράσταση, που θα προέκυπτε, θα ήταν 

αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων. Το γεγονός αυτό, βέβαια, προϋπέθετε πολλή δουλειά από μέρους τους 

αλλά δεν πτοήθηκαν. Μελέτησαν το έργο, εμπνεύστηκαν από αυτό και δημιούργησαν, προσθέτοντας 

πρωτοποριακές ιδέες, που σχετίζονταν με τα ενδιαφέροντά τους.  
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Οι συναντήσεις της θεατρικής ομάδας ήταν τακτικές, κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά και κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων. Τα παιδιά δούλεψαν σκληρά θυσιάζοντας πολλές ώρες από τον ελεύθερό τους χρόνο. 

Ιδιαίτερα τα παιδιά της τρίτης Λυκείου ήταν αξιοθαύμαστα για τη συνέπεια που επέδειξαν, παρόλο το 

βεβαρημένο τους πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια των προβών, τις πλείστες φορές, όλοι γελούσαν μέχρι 

δακρύων. Δεν έλειψαν, βέβαια, και κάποιες αναμενόμενες μικροπαρεξηγήσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν 

με υπομονή και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Μια μεγάλη αριθμητικά ομάδα πρέπει να δοκιμαστεί, για να 

αναπτύξει δεσμούς εμπιστοσύνης.  

 

Τα παιδιά πέρα από τους ρόλους τους ως ηθοποιοί, 

ανέλαβαν κι άλλους ρόλους. Κουβάλησαν σκηνικά και 

κοστούμια και κάποια βοήθησαν και στην κατασκευή 

τους, μια πολύ απαιτητική διαδικασία λόγω και του 

πλήθους των κοστουμιών, την οποία ανέλαβε 

αγόγγυστα ο καθηγητής της Τέχνης, κ. Παναγιώτης 

Γρηγορίου. Η ενεργός αυτή ενασχόληση των παιδιών 

με όλες τις πτυχές της προετοιμασίας της θεατρικής 

παράστασης βοήθησε στο δέσιμο της θεατρικής 

ομάδας. 

 

Οι εργασίες που αφορούσαν στη διεκπεραίωση της 

παράστασης ήταν πολλές αλλά με οργάνωση, όλα 

διεκπεραιώθηκαν στην ώρα τους. Αρχές Μαρτίου 

μπήκαμε στην τελική ευθεία για την παρουσίαση των 

κόπων μας. Οι προσκλήσεις είχαν σταλεί, τα εισιτήρια 

είχαν τυπωθεί και ήμασταν έτοιμοι να τα διαθέσουμε 

προς πώληση. Δυστυχώς, όμως, η πανδημία του 

κορωνοϊού είχε άλλα σχέδια. Εννέα μέρες πριν από 

την παράσταση τα σχολεία έκλεισαν και η παράσταση 

αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Η απογοήτευση όλων ήταν απερίγραπτη.  
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Τίποτα, όμως, δεν πήγε χαμένο. Τα 

οφέλη από το Σχολικό Θέατρο έχουν 

αναλυθεί και αναπτυχθεί από 

πολλούς ειδικούς. Η εμπλοκή των 

μαθητών στη θεατρική παράσταση 

παρέχει γνώσεις, παιδεία, καλλιεργεί 

δεξιότητες και οδηγεί στην 

κοινωνικοποίηση. Αυτό, όμως, που 

δεν θα ξεχάσει κανείς είναι τις 

εμπειρίες που μοιραστήκαμε, τα 

αστεία και τα γέλια, αλλά και την 

αγωνία για τον κοινό στόχο. 
 

Η δική μας παράσταση μπορεί να μην γεννήθηκε ακόμη, κυοφορήθηκε, όμως, με αγάπη φέρνοντας κοντά 

όλους τους εμπλεκόμενους. Η κύηση αυτή μας έμαθε ότι ο ποιητής είχε δίκιο: μεγαλύτερη αξία έχει το 

ταξίδι. Και το δικό μας ταξίδι θα παραμείνει σε όλους μας αξέχαστο!  
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Συντελεστές της Παράστασης 
 

Συγγραφέας: Αριστοφάνης 

Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος 

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Πάολα Σταυρίδη-Κωνσταντίνου, Φιλόλογος 

Σκηνικά-Κοστούμια: Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής Τέχνης - Καλλικά Άννα, Α1 - Παπαδοπούλου 

Αναστασία, Γ7 - Πασιά Αντάρτη Ερμιόνη, Γ7 

Χορογραφία: Ευσταθίου Ηλιάνα, Γ7 - Διάκου Σαλώμη, Γ5 - Μάσσα Αφροδίτη, Α2 

Μουσική επιμέλεια: Θεατρική Ομάδα 

Πιάνο: Μωρέα Μαριάννα, Α3 

Κρουστά: Διάκου Σαλώμη, Γ5 

Τραγούδι: Παπαϊωάννου Χριστίνα, Β1 

Ήχος: Κημήτρη Χρίστος, Β6 

Φωτισμός: Μάση Μoχάματ, Β5 

Προσαρμογή Οπτικού Υλικού: Κωνσταντίνου Έλενα, Β7 

Φροντιστήριο: Φρόσω Γιοσάκη, Φυσικός - Χριστιάνα Κάρμιου, Φιλόλογος - Σάββα Μιχαήλ-Άγγελος, Β1 

Επιμέλεια προγράμματος: Χριστιάνα Κάρμιου, Φιλόλογος 

Σχεδιασμός Προγράμματος και Αφίσας: Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής Τέχνης  

Κατασκευή σκηνικών: Αλέξανδρος Σφυροέρας, Καθηγητής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

Κομμώσεις: Εύη Ζορπίδου, Φιλόλογος - Νικόλοβα Ελεονόρα, Γ7  

Ηλεκτρονική Υποστήριξη: Πάνος Ηρακλέους, Καθηγητής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Νικολέττα 

Παύλου, Καθηγήτρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Γενική Επιμέλεια: Χρύσω Προυσή, Φιλόλογος, Β.Δ. 
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Διανομή (με τη σειρά εμφάνισης) 
 

Πεισθέτερος: Διονυσίου Μιχάλης, Β2 

Ευελπίδης: Σταύρου Λένος, Γ6 

Υπηρέτης Τσαλαπετεινού, Ποιητής, Α΄ Αγγελιαφόρος: Μιχαήλ Μαρία, Β3 

Τσαλαπετεινός, Κήρυκας, Γ΄ Αγγελιαφόρος: Παπαδοπούλου Μύρια, Γ7 

Αηδόνα: Χατζάκη Κλέα, Γ6 

Ιερέας, Μέτωνας, Προμηθέας, Ηρακλής: Γαστριώτης Αναστάσιος, Β5 

Χρησμολόγος, Πατροκτόνος, Ποσειδώνας: Χατζηπαναγής Ανδρέας, Γ7 

Ψηφισματοπώλης, Συκοφάντης: Παναγιώτου Ξάνθος, Β3 

Β΄ Αγγελιαφόρος: Μάσσα Αφροδίτη, Α2 

Ίρις, Τριβαλλός: Αριστοδήμου Άντρια, Α2 

Χορός: Ευσταθίου Ηλιάνα, Γ7 (Κορυφαία) 

Ανδρέου Νεοκλεία, Β6 

Διάκου Σαλώμη, Γ5 

Μαρτούδη Αλεξία, Β3 

Μάσσα Αφροδίτη, Α2 

Πάρπα Θεοδώρα, Γ3 

Φιλίππου Χρίστος, Α2 

Χατζάκη Κλέα, Γ6 

Συμμετέχουν στην Α΄ Παράβαση:  

Ahmed Dirie Duran, B3 

Al Massri Rand, Β3 

Al Massri Kenan, Γ6 

Houmran Ayah, Α8 

Houmran Yara, Α8 

Κωνσταντίνου Διαμάντω-Ηλέκτρα 
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«Τ’ άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι...» 

 

Ακολουθούν αποσπάσματα από την Ποιητική Βραδιά, με τίτλο «Τ’ άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το 

φεγγάρι...», η οποία αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Την πρωτοβουλία και την οργάνωση της εκδήλωσης 

ανέλαβε η φιλόλογος κ. Εύη Ζορπίδου. 

 

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη δύο μεγάλων ποιητριών, της Κικής Δημουλά και της Κατερίνας 

Αγγελάκη-Ρουκ,  που μας άφησαν ξαφνικά και πήραν τον δρόμο που οδηγεί στ’ Αστέρια. 

 

Η Ποιητική Βραδιά περιλάμβανε απαγγελία ποιημάτων του Γ. Ρίτσου, Ξ. Λυσιώτη, Ο. Ελύτη, Κ. Καβάφη, 

Α. Εμπειρίκου, Γ. Μολέσκη, Κ. Μόντη, Ι. Ζουργού, Γ. Χριστοδουλίδη, Μ. Αρμεύτη, Τ. Πατρίκιου και, 

φυσικά, της Κ. Δημουλά και της Κ.Α. Ρουκ κ.ά., απαγγελία ποιημάτων ξένων ποιητών, όπως Μιχαήλ 

Γιούρεβιτς Λέρμοντοβ, Πάμπλο Νερούδα (με τη βοήθεια της καθηγήτριας των Ισπανικών κ. Αζουσένας 

Χρυσοστόμου), ανάγνωση κειμένων. Τα κείμενα επιμελήθηκε η φιλόλογος κ. Εύη Ζορπίδου. Η βραδιά 

περιλάμβανε, επίσης,  τραγούδια με θέμα το φεγγάρι και τα αστέρια από ομάδα μαθητών και καθηγητών του 

σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Μουσικής του σχολείου μας κ. Νίκου Νικολάου, χορό και 

θεατρικά δρώμενα, όπως λ.χ. δραματοποίηση της Σονάτας του Σεληνόφωτος του Γ. Ρίτσου, καθώς και 

διαγωνισμό ποίησης και αφίσας.  

 

Κι επειδή, όπως έλεγε η ποιήτρια Κ.Α. Ρουκ: «το υπέδαφος του ποιήματος είναι μια πληγή, ένα βάσανο» 

και το ποίημα «η αναζήτηση της θεραπείας», ας χρησιμοποιήσουμε την ποίηση ως αντίδοτο στις κάθε λογής 

«αρρώστιες» της εποχής μας.  

  

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
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Κικής Δημουλά, «Μισό φεγγάρι» 
 

Βλέπω ένα γούβωμα βαθύ. 

Ποιο χέρι αρπακτικό 

μπήκε πήρε πολύ έφυγε 

και δεν πρόφτασα; 
 

Άραγε σε ποιο όνειρο 

ανέθεσα του όλου τη φύλαξη 

και το πήρε ο ύπνος; 
 

Ακούω το νυχτολούλουδο 

σαν κούκος ρολογιού 

πετάγεται έξω απ’ το άρωμά του 

φωνάζοντας 

νύχτωσε βγες να δεις 

και είδα να χαράζεται ψηλά 

ένα μισό και ούτε φεγγάρι 

σα μαχαιριά σε υπερφυσικό 

 

θεού σαγόνι ή μάλλον 

σαν φιλιού το κάτω χείλος 

και το επάνω να φιλάει το σκοτάδι 

–ποιος και σε ποιον μισοείπε: 

αν είναι αργά 

κοιμήσου στο κρεβάτι μου εσύ 

κι εγώ στον καναπέ. 
 

Αχ, υπομνηστικό φεγγάρι 

στέκεις εκεί πάνω 

σα μισή ωραιότητα 

και σαν ολόκληρη ευκαιρία 

κοιτάζοντάς σε να μετρώ 

πόσα μισά δεν πρόλαβα 

ν’ αφήσω. 

 

 

Κωνσταντίνου Π. Καβάφη,  «Εν πόλει της Οσροηνής» 
 

Απ’ της ταβέρνας τον καυγά μας φέραν πληγωμένο  

τον φίλον Ρέμωνα χθες περί τα μεσάνυχτα.  

Απ’ τα παράθυρα που αφίσαμεν ολάνοιχτα,  

τ’ ωραίο του σώμα στο κρεββάτι φώτιζε η σελήνη.  

Είμεθα ένα κράμα εδώ· Σύροι, Γραικοί, Αρμένιοι, Μήδοι.  

Τέτοιος κι ο Ρέμων είναι. Όμως χθες σαν φώτιζε  

το ερωτικό του πρόσωπο η σελήνη,  

ο νους μας πήγε στον πλατωνικό Χαρμίδη. 
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Γιάννη Ρίτσου, «Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού» 
 

Τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές κι έπεσε στο πυκνό χορτάρι. 

Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα. 

Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο. 

Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά,  

τα πόδια τους χρυσά, 

 κι όπου πατούν αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο χώμα.  

Μα, ευτυχώς, οι μεγάλοι που ξέρουν πολλά,  

δεν καλοβλέπουν.  

Μονάχα οι μάνες κάτι υποψιάστηκαν. 
 

Γι’ αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις άδειες τσέπες,  

μην τα μαλώσει η μάνα τους  

που όλη τη νύχτα παίζανε κρυφά με το φεγγάρι. 

   

 

 

Μαρίνας Αρμεύτη, «Γιατί εσύ μπορείς» (Ο κύριος ιππόκαμπος)  
 

Να ξετυλίγεις το πρώτο μου κύτταρο σαν πάπυρο 

και της αρχέγονης γραφής  

να αγγίζεις τα σημάδια 

Να φτάνεις ως την ανεμόσκαλα της αβύσσου μου 

και να παίρνεις απ’ τον ομφάλιο λώρο μου  

τη φωτιά που ανάβει κάτω απ’ τους ωκεανούς 

και μέσα στους γαλαξίες  

Γιατί εσύ μπορείς  

Να περπατήσεις μέσα στην έρημο της προσμονής μου 

και να μη φοβηθείς τη νύχτα μου.  
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Όμιλος Μαθηματικών   
 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο 

της Ημέρας Ομίλων, ο Όμιλος Μαθημα-

τικών αποτελούμενος από 4 καθηγητές 

και 20 μαθητές, επισκέφθηκε το Κέντρο 

Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας στη 

Λεωφόρο Αθαλάσσας. Η επίσκεψη στη 

συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν απόφαση 

της πλειοψηφίας των μαθητών του 

ομίλου, που απαρτίζεται κυρίως από 

μαθητές της πρακτικής και της 

οικονομικής κατεύθυνσης. Η Μονάδα 

αυτή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 

εναέριας κυκλοφορίας στην Περιοχή 

Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας, μια περιοχή που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας περιοχής 

γύρω από την Κύπρο. Έτσι, ρυθμίζει την κυκλοφορία των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων, τα οποία 

κινούνται στην Περιοχή Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας είτε από την Κύπρο και προς την Κύπρο, είτε μεταξύ 

άλλων χωρών. Ο υπεύθυνος κ. Χάρης Αντωνιάδης έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση στους 

μαθητές, επεξηγώντας τους τη σημαντικότητα του έργου που επιτελείται στην υπηρεσία αυτή. Ιδιαίτερη 

δυσκολία προκαλεί στους χειριστές της εναέριας κυκλοφορίας η άρνηση της αντίστοιχης υπηρεσίας της 

Τουρκίας να έρχεται σε επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους, με προφανή κίνδυνο σύγκρουσης 

αεροπλάνων στον αέρα.  

ΟΜΙΛΟΙ 
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Οι μαθητές, μέσα από την ξενάγησή τους στην αίθουσα όπου γίνεται ο έλεγχος, είχαν την ευκαιρία να 

διαπιστώσουν το έργο που πραγματοποιείται, συνομίλησαν με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 

απαντήθηκε πληθώρα ερωτήσεών τους. Αρκετοί μαθητές ενδιαφέρθηκαν για μια μελλοντική καριέρα ως 

ελεγκτές και ενημερώθηκαν για τα προσόντα που απαιτούνται, αλλά και για τις υποχρεώσεις που αποτελούν 

μέρος της εργασίας αυτής, καθώς και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ελεγκτή. 
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Όμιλος Θετικών Επιστημών 
 

Ο Όμιλος Θετικών Επιστημών επισκέφτηκε το τμήμα Χημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα προγράμματα σπουδών των δυο τμημάτων και  τις θέσεις εργασίας, 

που σχετίζονται με τα δύο πτυχία. Επίσης, στο τμήμα Χημείας παρακολούθησαν πειράματα σχετικά με το 

ηλεκτρομαγνητικό φάσμα διάφορων στοιχείων, ενώ στο τμήμα Βιολογίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

τον εξοπλισμό των εργαστηρίων και να δουν τη μελέτη, που διεξάγεται για την προσαρμοστικότητα ξένων 

ειδών στην Κύπρο.  

 

Όμιλος Μαγειρικής 
 

Μαθητές και καθηγητές του Ομίλου Μαγειρικής 

επισκέφθηκαν το Πάρκο Σοκολάτας στον χώρο της 

Κρατικής Έκθεσης στην περιοχή της Έγκωμης. Εκεί  

είχαν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία της σοκολάτας 

αλλά και να γευτούν νόστιμες σοκολατένιες παρασκευές.  
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Όμιλος Εθελοντισμού  
 

Α. Γούρια 
 

Ο Όμιλος Εθελοντισμού του Λυκείου Παλουριώτισσας κατά τη διάρκεια 

της Εβδομάδας Εθελοντισμού, 1- 8 Δεκεμβρίου, έφτιαξε βραχιολάκια - 

γούρια για το 2020. Τα έσοδα από τις πωλήσεις  διατέθηκαν για την 

ανακούφιση των άπορων μαθητών του Σχολείου μας.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Κατασκευή βραχιολιών για τον Μάρτη 
 

Τον Μάρτη οι μαθητές και μαθήτριες του ομίλου, για ακόμα μια φορά, έδειξαν την καλοσύνη και την αγάπη 

τους προς τον συνάνθρωπο, με την κατασκευή και πώληση βραχιολιών, τα γνωστά μαρτάκια, ενισχύοντας 

το Ταμείο Πρόνοιας του σχολείου.   
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Γ. Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού 
 

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, η 

μαθήτρια Μιχαήλ Ιωάννα του Γ3, εκπροσώπησε το 

σχολείο μας σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 

στο Προεδρικό Μέγαρο, τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Βιωματικό εργαστήρι του Οργανισμού Νεολαίας 
 

Στο πλαίσιο των ομίλων οι μαθητές του Σχολείου μας έλαβαν μέρος σε 

βιωματικό εργαστήρι, το οποίο περιλάμβανε παρουσίαση των 

προγραμμάτων και υπηρεσιών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και 

Ασκήσεις ενεργητικότητας. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος 

παρουσίασαν, επίσης, τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες για κινητικότητα και 

εθελοντισμό. Τέλος, οι εθελοντές της οργάνωσης Plan Be, που 

βρίσκονται στην Κύπρο μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος 

European Solidarity Corps, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. 
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Όμιλος Πληροφορικής 
 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Πληροφορικής, τη Δευτέρα 23 

Δεκεμβρίου 2019, ομάδα μαθητών του σχολείου μας επισκέφτηκαν τον 

πολυχώρο Kinx Gaming Lounge στην Έγκωμη, όπου διαγωνίστηκαν μεταξύ 

τους σε διαδικτυακά παιχνίδια.  

 

 
 

 

Όμιλος Τεχνολογίας 
 

Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Τεχνολογίας επισκεφτήκαμε το Μουσείο Κλασικών 

Μοτοσυκλετών της Κύπρου στη Λευκωσία. Το μουσείο είναι αφιερωμένο στην ιστορία των μοτοσυκλετών 

από το 1914 έως το 1983. Η συλλογή του μουσείου ξεπερνά τις 150 μοτοσυκλέτες. Μία εκ των 

μοτοσυκλετών, που εκτίθενται στο μουσείο, ανήκε στον Στυλιανό Λένα, αγωνιστή της ΕΟΚΑ. 
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Όμιλος Ειρήνης και Φιλίας 
 

Ο Όμιλος Ειρήνης και Φιλίας, θέλοντας να προβάλει τον πολιτισμικό πλούτο του σχολείου μας, αποφάσισε 

να διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων παρουσίασης των διαφορετικών κουλτούρων, που συμβιώνουν μέσα στη 

μαθητική μας κοινότητα.  
 

Η βασική ιδέα ήταν ομάδες μαθητών (όχι απαραίτητα εκπρόσωποι της κάθε κουλτούρας) να μάθουν και να 

παρουσιάσουν κάτι από την παράδοση (χορό, τραγούδι), να φτιάξουν μια ενημερωτική πινακίδα για τον 

συγκεκριμένο πολιτισμό και να ετοιμάσουν ένα χαρακτηριστικό κέρασμα.  
 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και συμμετέχοντας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ποντιακός Ελληνισμός, 

μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον», στις 4 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 

«Παρουσίαση του Ποντιακού Πολιτισμού». Ομάδα μαθητών (Πόντιοι και όχι μόνο) εργάστηκε για μέρες 

διδάσκοντας και μαθαίνοντας ποντιακούς χορούς. Παράλληλα αυτοί οι μαθητές μάζεψαν υλικό και έφτιαξαν 

πινακίδα με τη σημαία του Πόντου, τις παραδοσιακές στολές και την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Τη μέρα της εκδήλωσης έφτιαξαν «ωτία» (μια παραδοσιακή ποντιακή συνταγή) και χαλβά και κέρασαν τους 

συμμαθητές τους, ενώ χόρεψαν ποντιακούς χορούς στην κεντρική αυλή. 
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Η αναστολή της φοίτησης λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού μας βρήκε στην προετοιμασία 

αντίστοιχης εκδήλωσης για τον αραβικό πολιτισμό.  
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Στο ίδιο πλαίσιο (της αλληλογνωριμίας, της επικοινωνίας και της κατανόησης) αποφασίσαμε να 

δημιουργήσουμε αφίσες με βασικές λέξεις-φράσεις στη νοηματική, για να επικοινωνούμε με τον συμμαθητή 

μας Μαρκαντώνη Νικόλα. Στις 6 Μαρτίου 2020 έγινε στο Α6, από τον κ. Ξενάκη Ξενοφώντος, με τις 

οδηγίες του κ. Κωνσταντίνου Μαλεκκίδη φωτογράφιση μαθητών με τις αντίστοιχες φράσεις-νοήματα. Η 

φωτογράφιση άρχισε με κάποια επιφύλαξη αλλά σταδιακά, με την ενθάρρυνση του κ. Κωνσταντίνου και με 

το όλο ενθουσιασμό χαμόγελο του Νικόλα, η διαδικασία εξελίχθηκε σε διασκέδαση. 
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Το Κ.Μ.Σ. είχε ήδη εξασφαλίσει τη συνεργασία γραφείου εκτυπώσεων για τις αφίσες. Αυτή η 

δραστηριότητα έμεινε ημιτελής λόγω της πανδημίας covid-19.  

 

 

 

Αθλητικός Όμιλος  
 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ο αθλητικός όμιλος, με 50 

μαθητές και μαθήτριες, επισκέφτηκε το πάρκο 

Ακροπόλεως, όπου πέρασε τη μέρα του με 

αθλητικές δραστηριότητες, όπως καλαθόσφαιρα, 

πετόσφαιρα, ποδόσφαιρο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤOΟ 
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Φωτογραφικός Όμιλος 
 

Οι μαθητές του Φωτογραφικού Ομίλου επισκέφθηκαν τη 18η ομαδική έκθεση των μελών του σωματείου 

Φωτοδός. Το θέμα της έκθεσης ήταν οι Tοπιογραφίες. Οι δεκατρείς φωτογράφοι, που συμμετείχαν στην 

έκθεση, αντιμετώπισαν το τοπίο όχι μόνο κυριολεκτικά ως φυσικό ή αστικό αλλά και ως ευρύτερο τοπίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια τα μέλη του Ομίλου έκαναν φωτοβόλτα στην παλιά πόλη της Λευκωσίας με σκοπό τη λήψη 

φωτογραφιών ανταποκρινόμενοι στα θέματα:  

α) συνύπαρξη παλαιού και νέου στοιχείου,  
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β) φωτογραφία δρόμου,  

γ) γεωμετρικοί σχηματισμοί και  

δ) φθορά και εγκατάλειψη.  

 

 

 

 

 

 

 

Φιλοζωικός Όμιλος 
 

Με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα που αφορούν στην ευημερία των ζώων, ο 

Φιλοζωικός Όμιλος του Λυκείου Παλουριώτισσας επισκέφτηκε το εκπαιδευτήριο σκύλων “Cyprus School 

of Dog Training”, ώστε οι μαθητές  να ενημερωθούν για τη σωστή εκπαίδευση των σκύλων. 
 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο εκπαιδευτήριο, οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση των σκύλων και τους επισημάνθηκε πως η εκπαίδευση δεν έχει ως 

στόχο να κάνει τον σκύλο να εκτελεί τυφλά εντολές, ούτε να τον ταλαιπωρεί, κάτι που λανθασμένα 

πιστεύουν αρκετοί. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια εμπιστοσύνης, η αρμονική συμβίωση 

μεταξύ ανθρώπου και σκύλου και η δημιουργία ενός κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

Μια ενδοσκόπηση στη σκέψη του μείζονος σοφιστή Πρωταγόρα                                                               

μέσα από τον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών 
 

Ο Σωκράτης-κατά πολλούς ο σπουδαιότερος φιλόσοφος της αρχαιότητας- συναντάται με τον Πρωταγόρα, ένα 

σπουδαίο σοφιστή της εποχής του. Παρόλο που ο Σωκράτης πιστεύει πως η αρετή είναι διδακτή, στην 

προσπάθειά του να εκθέσει τον διάσημο σοφιστή θέλοντας να καταδείξει τον ρηχό, ωφελιμιστικό και 

σχετικιστικό χαρακτήρα της τέχνης της σοφιστικής εν αντιθέσει με τη φιλοσοφία, υποστηρίζει πως η πολιτική 

αρετή ΔΕΝ  είναι διδακτή, ούτως ώστε να παρασύρει τον σοφιστή σε μια παγίδα στα πλαίσια του διαλόγου. Για 

να υποστηρίξει την επίπλαστη και προσωρινή του θέση-εφόσον μετέπειτα θέλει να την ανατρέψει για να 

νικήσει στη λεκτική διαμάχη τον σοφιστή- υποστηρίζει πως η πολιτική αρετή δεν είναι διδακτή,  αφού όλοι 

συμμετέχουν σε ζητήματα πολιτικής, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή επαγγέλματος, ενώ φέρνει ως 

παράδειγμα σπουδαίους άνδρες (π.χ. Περικλής) που κατ’ εκείνον ούτε έμαθαν από κάποιον την πολιτική αρετή 

ούτε επιχείρησαν να την διδάξουν στα παιδιά τους με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πρωταγόρας, όμως, όντας 

δεινός ρήτορας και ομιλητής, επιστρατεύει διάφορα εκφραστικά μέσα (μακρηγορία, παραβολές κτλ.) για να 

προασπιστεί τη θέση του στη συζήτηση.  
 

«Ω Σωκράτη, καλά κάμνεις και παραθέτεις τις απόψεις σου σε εμένα, γιατί μόνο από τέτοιους ευθείς 

διαλόγους οι άνθρωποι αποκομίζουν πράγματα. Και πραγματικά βλέπω πως σαν νέος που είσαι πολύ ορθά 

και έξυπνα επιχειρηματολογείς για την ηλικία σου. Άκουε λοιπόν τώρα προσεκτικά, για να πειστείς και για 

τον εαυτό σου και για το καλό του φίλου σου. Όσον αφορά τις τεχνικές γνώσεις είναι λογικό στην Εκκλησία 

του Δήμου να γελάνε, όταν ακούν κάποιον άσχετο με αυτές, αφού όταν γεννιέται ο άνθρωπος δεν τις 

κατέχει καθόλου και αν δεν τις διδαχθεί καθόλου δεν μαθαίνει τίποτα από αυτές. Για αυτό τον λόγο, όταν 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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συζητείται στην Εκκλησία ένα θέμα που αφορά στην αρχιτεκτονική τέχνη και κάποιος μη ειδικός και 

άσχετος με αυτήν επιχειρήσει να μιλήσει, όλοι γελάνε μαζί του και οργίζονται και ζητούν από τους τοξότες 

να τον σύρουν έξω από την σύσκεψη. Με την πολιτική τέχνη και την αρετή, όμως, τα πράγματα είναι 

διαφορετικά. Όλοι, όταν γεννιούνται, έχουν τις στοιχειώδεις βάσεις για να υποδεχθούν την αρετή, τις βάσεις 

αυτές που μας προμήθευσε κρυφά ο Προμηθέας αλλά και του Διός ο απεσταλμένος, ο Ερμής, και αμαρτία 

θα ήταν να πούμε το αντίθετο. Όπως το εύφορο χώμα, που καρτερεί ανθρώπινο χέρι τον σπόρο να φυτέψει 

και να καλλιεργήσει για να γίνει το φυτό ωραίο και όμορφο, έτσι ακριβώς και με την αρετή,  σπουδαία και 

μεγάλη θα είναι η αρετή κάποιου αν την καλλιεργήσει κάποιος σοφότερος αλλά αν δεν γίνει αυτό δεν θα την 

αποκτήσει ποτέ ή, και να την αποκτήσει, δεν θα είναι στα επιθυμητά επίπεδα. Σχετικά με τα κοινά και τα 

πολιτικά, λοιπόν, όπως σωστά ανέφερες όλοι εκφέρουν λόγο και άποψη ανεξαρτήτως του αν είναι πλούσιοι, 

φτωχοί, οικοδόμοι ή ναύτες ή ευγενείς από γενιά. Και αυτό γίνεται τόσο για τα όσα προηγουμένως σου 

εξήγησα, όσο και γιατί για τα πολιτικά πράγματα είτε κάποιος έχει τις γνώσεις είτε όχι τα ζει καθημερινά 

και αναγνωρίζει τι γίνεται, γεγονός που τον καθιστά ικανό να μιλήσει, χωρίς όμως να σημαίνει ότι 

αναγνωρίζει τι πρέπει να γίνει. Αν όλοι, όμως, ήταν ενάρετοι και πολιτικά ικανοί από τη γέννηση, καθώς 

λες, δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας ή τουλάχιστον δεν θα υπήρχαν διαφωνίες ή ισχυρές και 

ανίσχυρες γνώμες. Και σε ρωτάω ευθέως, όμορφε και αθώε νεαρέ, πότε γνώμη αδίδακτου ναύτη ή 

οικοδόμου ή ακόμα και ευγενή που δεν μαθήτευσε ποτέ και έψαχνε μόνο ηδονές της σάρκας, έκανε την 

πόλη να μεγαλουργήσει ή πότε τον λάβανε στα αλήθεια σοβαρά και δεν τον περιγελούσαν ή δεν τον 

τραβούσαν έξω οι τοξότες;  
 

Όσον αφορά την ατομική πλευρά, όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί και αρχηγοί έχουν διδαχθεί από δασκάλους την 

αρετή και αν όντως πας στου Δήμου την Εκκλησία το ξέρεις καλά, οπότε μην λες το αντίθετο ως 

επιχείρημα. Ακόμα ο σπουδαίος Περικλής που επίμονα αναφέρεις, του μεγάλου πολιτικού Ξάνθιππου είναι 

γιος, άρα πήρε εφόδια από το σπίτι, ενώ η Αγαρίστη, των Κλεισθένηδων κόρη και ανιψιά, είναι μητέρα του. 

Επίσης, ο μεγάλος αυτός άνδρας πήρε μαθήματα από τον Ζήνωνα και τον Αναξαγόρα αλλά και από εμένα 

μερικές συμβουλές. Όσο για τα παιδιά του ίσως από εμπιστοσύνη στον εαυτό του δεν τα έστειλε να 

μαθητεύσουν και από ό,τι φαίνεται όντως τους εμφύσησε εξυπνάδα, γιατί αυτά όχι ως άβουλα ζώα, καθώς 

εσύ λες, αλλά ως φίλοι της αρετής και της σοφίας σε εμένα έφθασαν και όχι σε κάποιον άλλο για να πάρουν 

αυτό που θέλουν. Όσο για τον Κλεινία, τον οποίο έφερες στο διάλογο, δεν κέρδισε από τον Αρίφρονα, 
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επειδή μπορεί ο τελευταίος να είναι σπουδαίος και ενάρετος αλλά αυτά δεν αρκούν για να μπορέσει να του 

μεταφέρει αυτά που πρέπει, πράγμα που εγώ κατέχω από τα τόσα χρόνια εμπειρίας. 
 

Αυτά για τη στιγμή θα σου πω, Σωκράτη, για να μπορέσεις να τα αναλογιστείς και να τα επεξεργαστείς 

καλά. Αναμένω τις σκέψεις σου με πολύ ενδιαφέρον και διατίθεμαι  να σου τις αναπτύξω και για το καλό 

του φίλου σου να πειστείς.» 

Γεωργίου Παναγιώτης, Γ1 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

Η Ποίηση 
 

Το αηδόνι, τον Σεφέρη. Η Ιστορία, τον Καβάφη. 

Και εμάς άραγε...; 
 

Κι αν δεν υπήρχε αυτός ο «κύκλος» που μας κρατά ελεύθερα αιχμάλωτους; 

Ποιος ξέρει… 
 

Ποιος μας επιτρέπει να «μιλούμε» έτσι; 

Ποιος μας επιτρέπει να το εκφράσουμε; 
 

Μόνο αυτή και η ύπαρξή της. 
 

Κι αν σε σκλαβώσει, πού πας; 

Εσύ ξέρεις! 
 

Μην την πετάς, όταν βρίσκεται μπροστά σου. 
 

Κι όταν κάποια στιγμή σε συνεπάρει, μέσα από το μαγικό της έναυσμα, 

Απόλαυσε το ταξίδι! 

Τσεκούρα Κλώντια, Γ5 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Η Ιστορία μέσα από τη γελοιογραφία 
 

Η ιστορία επαναλαμβάνεται… 
 

Στη διπλανή γελοιογραφία παρουσιάζονται ο Ντούτσε 

(Μουσολίνι) και ο Φύρερ (Χίτλερ) στον ίδιο ρόλο, του 

σφαγέα της Ελλάδας. Το 1940 ο Χίτλερ εύχεται στον 

ομοϊδεάτη του Μουσολίνι «Καλή επιτυχία Ντούτσε!» 

για τον κατά της Ελλάδας πόλεμο, ενώ το 1941 

εναλλάσσονται οι ρόλοι και ο αποτυχημένος Μουσολίνι 

εύχεται στον Χίτλερ, που πήρε τη σκυτάλη, «Καλή 

επιτυχία Φύρερ!». Δυστυχώς και για τους δύο κανένας 

τους δεν κατάφερε να αφανίσει τον Ελληνισμό. 

Πετρίδη Ζήνα & Σάββα Στέλιος, Γ4 

 

 

Ελληνοϊταλικός πόλεμος 
 

Σ’ αυτή τη γελοιογραφία ο ηττημένος από την Ελλάδα Μουσολίνι (Ιταλία) 

ζητά βοήθεια από τον σύμμαχό του Χίτλερ (Γερμανία) παρακαλώντας τον 

να τιμωρήσει την Ελλάδα για αυτά που του έκανε αλλά να μην φανεί ότι δεν 

τους νίκησε εκείνος.  

Μετά από την αποτυχία της Ιταλίας και την ήττα της στον πόλεμο στην 

αρχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1940-1941), η Γερμανία αναγκάζεται, 

μετά από τις παρακλήσεις της Ιταλίας, να επιτεθεί στην Ελλάδα το 1941 και 

να την καταλάβει.  

Πιστής Στυλιανός, Γ4 

Παγκόσμια οικονομική ύφεση 1929 
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Το 1929 στην Wall Street της Νέας Υόρκης συνέβηκε μια 

μεγάλη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς (απότομη 

πτώση στις διεθνείς συναλλαγές - κραχ), που οδήγησε σε 

παγκόσμια κρίση. Ο υπερβολικός δανεισμός επενδυτών ήταν 

η κύρια αιτία του κραχ. Οι τράπεζες, που είχαν 

χρηματοδοτήσει τα υπερχρέη, άρχισαν να καταρρέουν, 

καθώς οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους.  
 

Στην πιο πάνω γελοιογραφία φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή η 

ύφεση επηρέασε άμεσα τον πλούτο τον επενδυτών της Wall Street, λόγω της πτώσης του χρηματιστηρίου, 

καθώς και επέφερε καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανεπτυγμένο, καθώς και στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο (κυρίως σε οικονομίες βιομηχανικών πόλεων). Επηρεάστηκε το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και 

τα προσωπικά εισοδήματα, τα έσοδα από φόρους, οι τιμές και τα κέρδη.  

Κάιζερ Χριστόφορος Γ4 

 

 

 

Ουδετερότητα και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Σε αυτή τη γελοιογραφία εικονογραφείται η δυσκολία της 

ουδετερότητας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού η σταλινική 

Ε.Σ.Σ.Δ. και η ναζιστική Γερμανία βρίσκονται συνεχώς στο 

«κυνήγι». Πρώτα θύματά τους η Αυστρία, η Φιλλανδία, η 

Πολωνία και η Τσεχοσλοβακία. Η Ολλανδία, το Βέλγιο, η 

Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ρουμανία προσπαθούν να 

μείνουν ακόμη ουδέτερες «κάνοντας ησυχία», δηλαδή 

προσπαθώντας να περνούν απαρατήρητες. 

Χέις Κωνσταντίνος, Γ4 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Δανεισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/Εισόδημα
https://el.wikipedia.org/wiki/Φορολογία
https://el.wikipedia.org/wiki/Τιμή
https://el.wikipedia.org/wiki/Κέρδος
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Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και Λογοτεχνία 

 

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους τους λογοτέχνες της εποχής και όχι 

μόνο. Το ιστορικό συγκείμενο ανέκαθεν ενέπνεε τους λογοτέχνες και αποτελούσε ερέθισμα για τη 

συγγραφή σπουδαίων λογοτεχνικών κειμένων. Η σημαντικότητα των κειμένων έγκειται στα μηνύματα που 

στέλνουν. Το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ και «Η Ζωή εν Τάφω» του 

Στρατή Μυριβήλη είναι καθαρά αντιμιλιταριστικά κείμενα, τα οποία καταδεικνύουν πως ο πόλεμος είναι 

ένα έγκλημα κατά του ανθρώπου και ένα μαζικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Επίσης, δείχνουν τη 

φίμωση και τη λογοκρισία, που υφίστανται οι «τολμηροί» λογοτέχνες της εποχής, καθώς ο λόγος τους 

φοβίζει, γιατί έχει ισχύ.  

 

«Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ  

 

Το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ 

πρόκειται για ένα αντιπολεμικό έργο, που ήταν ανεπιθύμητο από το 

χιτλερικό καθεστώς. Κάηκε στην πυρά και η προβολή της 

κινηματογραφικής ταινίας, που γυρίστηκε λίγο αργότερα, απαγορεύτηκε 

στη Γερμανία για ευνόητους λόγους. Ο συγγραφέας εστιάζει στις 

συμφορές που προκαλεί ο πόλεμος στους στρατιώτες και στον απλό λαό 

ανεξάρτητα από ποια πλευρά βρίσκεται ο καθένας, του νικητή ή του 

νικημένου. Ο πόλεμος, εδώ συγκεκριμένα το έργο αναφέρεται στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά εννοεί όλους τους πολέμους γενικότερα, 

καταγγέλλεται ως ένα μαζικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Στο 

κείμενο παρουσιάζεται η άσχημη ψυχολογική κατάσταση του στρατιώτη-

πολεμιστή μέσα από τη συγκλονιστική προσωπική του εμπειρία, όταν 

παγιδεύτηκε σε έναν λάκκο με έναν αντίπαλό του, τον οποίο 

αναγκάστηκε να σκοτώσει και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας του αργού 

και βασανιστικού του θανάτου. Παρατηρούμε με παραστατικό τρόπο την αποκτήνωση των στρατιωτών, 

καθώς επίσης και το γεγονός πως η εξουσία εκμεταλλεύεται τα ιδανικά της ελευθερίας και τις αξίες του 
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λαού, συνειδητοποιούμε πως οι ισχυροί της γης αποφασίζουν τους πολέμους, για να εξυπηρετήσουν τα δικά 

τους συμφέροντα.  

 

Το μυθιστόρημα εστιάζει στις επιπτώσεις του πολέμου στον ψυχισμό του ανθρώπου και γενικότερα στη ζωή 

του. Αφηγητής του κειμένου είναι ένας Γερμανός στρατιώτης και η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, που 

προσδίδει στο κείμενο εξομολογητικό ύφος, αμεσότητα, αληθοφάνεια, καθώς και το υποκειμενικό στοιχείο. 

Ο αφηγητής γνωρίζει όσα και τα πρόσωπα, εστιάζει στον ήρωα. Οι μονόλογοι του αφηγητή-πρωταγωνιστή 

αποκαλύπτουν συναισθήματα, σκέψεις και εσωτερικές συγκρούσεις. 

 

Το θέμα του αποσπάσματος είναι η ζωή. Μέσα στη φρίκη του πολέμου αναδεικνύονται οι ομορφιές της 

ζωής. Τα μηνύματα αυτού του κειμένου είναι πως η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι πολύτιμη. Ο κάθε 

άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει δικαίωμα στη ζωή και την ευτυχία. Η ζωή που αφαιρείται είναι μια 

οριστική απώλεια με τραγικές συνέπειες. Αυτό φαίνεται και από το ότι ο στρατιώτης ψάχνει να βρει 

τρόπους να διορθώσει την πράξη του, για να σώσει και να εξιλεώσει τον εαυτό του.  

 

Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται σαν ζώο, σαν αριθμός και σαν μηχανάκι και η ανθρώπινη ζωή χάνει τη 

σημασία της. Ο Γερμανός στρατιώτης συνειδητοποιεί πως ο πόλεμος και η προπαγάνδα των μηχανισμών, 

που τον προετοιμάζουν στρεβλώνουν την σκέψη και αλλοιώνουν την ψυχή του ανθρώπου, κάνουν τον 

άνθρωπο να βλέπει τον αντίπαλό του ως έναν συνδυασμό, μια ιδέα, έναν αριθμό, ως ζώο και όχι ως 

άνθρωπο. Η πλύση εγκεφάλου, που κάνουν οι ισχυροί της γης στους απλούς ανθρώπους, τους αποξενώνει 

από τον ίδιό τους τον εαυτό και τους αλλοτριώνει. Τους τυφλώνει εμποτίζοντάς τους με μίσος, κάνοντάς 

τους να μην μπορούν να δουν τους αδελφούς τους ως ίδια πλάσματα με αυτούς. Στον πόλεμο οι άνθρωποι 

αποκτηνώνονται, αλλάζει η ψυχή και ο χαρακτήρας τους. Παρατηρούμε, όμως, πως ορισμένες φορές δεν 

εξαφανίζονται τα ευγενικά και αγνά συναισθήματα, δεν χάνεται η ανθρωπιά. Η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, 

η φιλία και συντροφικότητα δεν παύουν να υπάρχουν ακόμη και στη φρίκη του πολέμου.  
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«Η Ζωή εν Τάφω» του Στρατή Μυριβήλη 

 

«Η Ζωή εν Τάφω» του Στρατή Μυριβήλη τοποθετείται στη σειρά των αντιπολεμικών βιβλίων, που 

προήλθαν από τις οδυνηρές εμπειρίες του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (1914-1918), ενός πολέμου που όχι 

μονάχα στοίχισε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες αλλά πρόσθεσε και μια άλλη πικρή εμπειρία, 

που προερχόταν από τη μακροχρόνια παραμονή των στρατιωτών στα χαρακώματα της πρώτης γραμμής. Ο 

συγγραφέας έζησε τον πόλεμο των χαρακωμάτων στο Μακεδονικό Μέτωπο ως εθελοντής. 

 

Το βιβλίο είναι γραμμένο σε α΄ πρόσωπο, ως σελίδες ημερολογίου ή 

επιστολές, που παρουσιάζουν τις εντυπώσεις από τη ζωή και το μέτωπο 

του λοχία Αντώνη Κωστούλα, ο οποίος ήταν συμπολεμιστής του 

Μυριβήλη. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τη μορφή σειράς επιστολών, 

που υποτίθεται ότι έγραψε ο λοχίας Αντώνης Κωστούλας, για να τις 

στείλει σε κάποια γυναίκα, χωρίς ποτέ να μπορέσει να τις ταχυδρομήσει. 

Τα χειρόγραφα, λέει ο συγγραφέας, τα περιμάζεψε, όταν σκοτώθηκε ο 

συμπολεμιστής του λοχίας, και τα εξέδωσε. Φυσικά πρόκειται για 

«πλαστοπροσωπία», δηλαδή για συγγραφικό τρόπο που χρησιμοποιεί ο 

Μυριβήλης, για να εκθέσει τις δικές του εμπειρίες. 

 

«Η Ζωή εν Τάφω» του Στράτη Μυριβήλη, άρχισε να σχεδιάζεται μέσα 

στα χαρακώματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η κυκλοφορία του 

βιβλίου είχε απαγορευτεί τα τέσσερα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας 

και τα κατοπινά τέσσερα της Κατοχής. Ο πόλεμος, η φρίκη και η αγωνία 

του, οι ανατριχιαστικές κι εφιαλτικές σκηνές του, υπάρχουν και 

περιγράφονται στο βιβλίο, για να δείξουν τη σημασία και την ομορφιά της ζωής. Και είναι ακριβώς το 

χαράκωμα, οι κακουχίες και οι ταλαιπωρίες του πολέμου, που έκαναν τον Στράτη Μυριβήλη να νιώσει τη 

ζωή ανάμεσα από το κορμί, να γνωρίσει και να διακηρύξει το πρωτείο του σώματος. 
 

Κωνσταντίνου Χριστόδουλος, Γ6 
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ΑΓΓΛΙΚΑ  

Παπαϊωάννου Χριστίνα & Μπούστος Μικαέλα, Β1 
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 

 

Receta de galletas de chocolate (Συνταγή για σοκολατένια μπισκότα) 

    

Ingredientes: 
 

2 vasos de azúcar (2 ποτήρια ζάχαρη) 

2/3 de vaso de aceite (2/3 ποτηριού λάδι) 

2/3 de vaso de cacao (2/3 ποτηριού κακάο) 

4 huevos (4 αυγά) 

2 cucharaditas de levadura en polvo (2 κουταλάκια baking powder) 

3 vasos de harina (3 ποτήρια αλεύρι) 

1 sobrecito de vainilla (1 φακελάκι βανίλια) 

 

Elaboración: 
 

Batimos juntos los ingredientes en orden. (Κτυπάμε όλα τα υλικά μαζί με τη σειρά.) 

Dejamos en la nevera por una hora. (Το αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα.) 

Formamos bolitas y las horneamos por catorce minutos a 180˚C. (Πλάθουμε μπαλίτσες και ψήνουμε για 

δεκατέσσερα λεπτά στους 180˚C.) 

 

*  Si quiere, agregue trozos de chocolate. (Αν θέλετε, προσθέστε κομμάτια σοκολάτας.) 

 

Papaioannou Christina, B1 
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η αθλητική μας χρονιά ξεκίνησε με την εβδομάδα «Be active». Στο 

πλαίσιο του θεσμού αυτού, διοργανώσαμε μαζί με το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας έναν αγώνα πετόσφαιρας 

κοριτσιών, τον οποίο παρακολούθησαν οι μαθητές και των δύο σχολείων. 

 

Στις 21 Νοεμβρίου 2019, διεξήχθη ο Ενδοσχολικός Ανώμαλος Δρόμος με τους πιο κάτω μαθητές και 

μαθήτριες να προκρίνονται στον Περιφερειακό Ανώμαλο Δρόμο, που έγινε στο Περιφερειακό Λύκειο 

Παλιομετόχου.  
 

1. Σταυρινού Ορέστης, Γ3 

2. Μάση Μοχάματ, Β5 

3. Κανδύλας Χρήστος, Β4 

4. Τσιανάκκας Ηλίας, Α7 

5. Ιωαννίδης Αντρέας, Α6 

6. Γεωργίου Σωζόμενος, Α3 

1. Χούμραν Γιάρα, Α8 

2. Μιχαήλ Έλενα, Α7 

 

 

 

 

Οι ομάδες Καλαθόσφαιρας Αρρένων και Πετόσφαιρας Θηλέων ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους τον 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα. 

Η ομάδα Πετόσφαιρας Θηλέων κατέκτησε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λευκωσίας αήττητη και 

προκρίθηκε στους Παγκύπριους Αγώνες. Την ομάδα αποτελούσαν: 
 

1. Μαραμπίδου Αγάπη, Γ5 

2. Φενερίδου Ελισάβετ, Γ4 

3. Παπαναστασίου Τζοάννα, Γ3 

4. Ζηκοπούλου Ευγενία, Β6 
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5. Κυπρή Δέσποινα, Β2 

6. Κωνσταντινίδη Μπάθ Σιήμπα, Α7 

7. Κτωρίδη Ευανθία-Άννα, Α6 

8. Πατή Νάγια, Α5 

9. Γιάγκου Μελίνα, Α4 

10. Ξενοδοχίδου Αγγελική, Α3 

11. Περδίου Μαρία-Ιωάννα, Α3 

12. Λιασή Νίκη, Α2 

13. Μωρεάνου Μελανία, Α1 

14. Παπαναστασίου Σώτια, Α1 

15. Σανοζίδου Βαρβάρα, Α1 

 

Την ομάδα καλαθόσφαιρας αρρένων αποτελούσαν: 
 

1. Χριστούδιας Χάρης, Γ6 

2. Σταυρινού Ορέστης, Γ3 

3. Γεωργίου Παναγιώτης, Γ1 

4. Νικολάου Ανδρέας, Γ1 

5. Παναγιώτου Ξάνθος, Β3 

6. Διονυσίου Μιχάλης, Β2 

7. Κτωρίδης Νικόλας, Α6 

8. Σάββα Νικήτας, Α6 

9. Σαχπαζίδης Βαλέριος, Α6 

10. Ανθυμιάδης Στέφανος, Α5 

11. Νταμοτσίδης Μάρκος, Α5 

12. Γιαννακού Δημήτρης, Α2 

13. Λαζάρου Χρύσανθος, Α2 

14. Πατσαλίδης Κωνσταντίνος, Α2 

15. Τσοχαταρίδης Αλέξανδρος, Α2 

 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, διεξήχθη η Ενδοσχολική Ημερίδα Στίβου, ούτως ώστε να καταρτιστεί η ομάδα 

Στίβου του σχολείου μας. Στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου, το σχολείο μας έλαβε μέρος με 23 αθλητές 

και αθλήτριες. Οι ακόλουθοι μαθητές διακρίθηκαν: 

 

Ακοντισμός Αρρένων:  1η θέση - Ελευθερίου Αναστάσιος, Β2 

100 Μέτρα Αρρένων:  2η θέση - Αγαθαγγέλου Νεόφυτος, Β2 

Σφαιροβολία Αρρένων:  3η θέση - Διονυσίου Μιχάλης, Β2 

 

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, ακυρώθηκαν όλες οι υπόλοιπες αθλητικές εκδηλώσεις.  
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Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Γιάννης Γεωργίου, Φυσικός 
 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ 

Σωτηρούλλα  Γιαννακού, Μαθηματικός 

Χαρά Χαραλαμπίδου-Αναστασίου, Μουσικός 

Γιαννάκης Ιωαννίδης, Φιλόλογος 
 

ΒΟΗΘΟΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

Χρύσω Προυσή, Φιλόλογος 

Χρύσω Σπυριδούλα Θεοδότου, Φιλόλογος 

Χρυσάνθη Αριστοδήμου-Λουκά, Μαθηματικός 

Χρίστος Χριστοδούλου, Φυσικός 

Δανιέλλα Δανιήλ, Αγγλικών  

Αντρέας  Ονουφρίου, ΣΕΑ 

 

 

Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Ι 

Χριστόφορος Χριστοφόρου 

Γεώργιος Μιχαήλ 

π. Νικόλαος Κούτσιος 

 

 

 

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Ι 

Παναγιώτα Φραγκουλλή 

Μαρίνα Αρμεύτη 

Ελενίτσα Κυριάκου 

Μαρία Χαραλάμπους  

Χριστιάνα Κάρμιου 

Ευδοκία Ζορπίδου 

Νεκταρία Ιωάννου 

Πάολα Σταυρίδη 

Δέσποινα Ελευθερίου 

Δέσποινα Κοζάκου 

Μαρία Αργυρίδου 

Χρυσταλλένη Χριστοδούλου 

Λουίζα Λουκαΐδου 
 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν 

Μιχαήλ Χρυσαφίνης 

Σόφη Χαραλαμπίδου 

Μάριος Πίκας 

Αντώνιος Δημητρίου 

Ειρήνη Δημητρίου 

Χλόη Τζυρκαλλή  

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 
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Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ 

Αννίτα Ψαρά 

Μερκούρης Στυλιανού 

Ευφροσύνη  Γιοσάκη 
 

Χ Η Μ Ε Ι ΑΣ 

Άννα Σιάμπελα 

Αγάπιος Αγαπίου 
 

Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν 

Ειρήνη Βλάχου 

Ιωάννης Σωρός 
 

Α Γ ΓΛ Ι Κ Ω Ν 

Γιάννα Ολυμπίου 

Ευανθία Πέτρου 

Μαρία Πιερίδου 

Σωφρονία Στυλιανίδου 
 

Γ Α Λ Λ Ι Κ Ω Ν 

Γεωργία Παρπέρη 

Άννα Ζένιου 
 

Ι Σ Π Α Ν Ι Κ Ω Ν 

Αζουσένα Χρυσοστόμου  
 

Ρ Ω Σ Ι Κ Ω Ν 

Χριστιάνα Χρίστου 
 

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν 

Ξενοφών Ξενοφώντος  

Άννα Μηλιώτη 

Ιωάννα Ιωάννου 
 

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ   Α Γ Ω Γ Η Σ 

Στάλω Παρτάκη 

Κυριάκος Γιαγκουλλής 

Ανδρέας Χρυσάνθου 
 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ 

Νίκος Νικολάου 
 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ 

Άντρη Χρίστου 

Παναγιώτης Ηρακλέους 

Νικολέττα Παύλου 

Νεοκλής Ζαχαρίου 
 

Τ Ε Χ Ν Η Σ 

Παναγιώτης Γρηγορίου  
 

Ο Ι Κ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ 

Χρίστος Βιολάρης 
 

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

Νατάσα Μιχαήλ 

Αλέξανδρος Σφυροέρας 
 

Σ. Ε. Α 

Μαρία Αριστείδου 
 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

Μαρία Βικτώρια Εστάυ 
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Γραμματειακό προσωπικό 

Πόλα Ιωάννου 

Δέσπω Νικολάου 

Μάριος Μιχαήλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γεωργίου Παναγιώτης, Γ1  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Θεοφάνους Μαρία, Γ2  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Διονυσίου Μιχάλης, Β2  

ΤΑΜΙΑΣ:  Παναγιώτου Ξάνθος, Β3  

ΜΕΛΗ:  Κωνσταντίνου Χριστόδουλος, Γ6  

 Μαραθεύτη Μαρία, Α1  

 Πατσαλίδης Κωνσταντίνος, Α2  

 

 

Γιάγκου Μελίνα, Α4 

Αριστοδήμου Άντρια, Α2 
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ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΜΑΣ 
 

Γ1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATVEEV ROMAN, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΝΟΣΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δέσποινα Ελευθερίου 
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Γ2 
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PANAHI HANNAH ΖΑHRA, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΔΑΜ ΑΝΟΥΛ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΞΑΝΘΗ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ,              

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ, ΙBRAHIM DAMIR, ΜΠΟΖΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ, 

ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΤΑΘΗΣ,                  

ΤΟΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αννίτα Ψαρά 
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Γ3 
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ΑΛΙΤ ΜΕΝΟΙΚΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ, ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, 

ΚΑΖΑΖΗΣ ΣΩΤΟΣ, ΚΟΥΝΝΑΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ, 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΙΟΑΝΝΑ, ΠΑΡΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ,                  

ΠΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΧΟΥΣΣΑΙΝ ΜΑΡΙΑΜ 
 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Σωρός 
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Γ4 
 

 

 

 

 

ΚΑΙΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑ, 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΛΗ, ΠΕΤΡΙΔΗ ΖΗΝΑ, ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 

ΣΑΒΒΑ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΤΟΤΟΡΟ ΓΚΡΑΣΙΑ, ΦΕΝΕΡΙΔΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΦΙΛΑΣΙΔΗ ΓΚΛΟΡΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ,                  

ΧΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΩΝΤ, ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ, 

ΧΡΥΣΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μιχάλης Χρυσαφίνης 
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CREMENE ARIANA GEORGIANA, ΑΝΘΙΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, 

ΓΚΡΕΜΠΛΑ ΚΑΜΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΑΚΟΥ ΣΑΛΩΜΗ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,     

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, 

ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΚΑΕΛΛΑ, ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,                    

ΜΕΤΑΞΑΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΟΥΛΙΑ ΝΤΟΡΟΘΥ, ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ,                 

ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, ΤΣΑΧΜΑΧΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΛΩΝΤΙΑ 
 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δέσποινα Κοζάκου 
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AL MASSRI KENAN, YORDANOV STANIMIR, ΚΟΥΜΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΡΟΗΣ,         

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΡΑΤΖΑΜΠ ΜΟΧΑΜΑΤ ΝΟΡ, ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΝΟΣ, 

ΣΤΡΟΕΣΚΟΥ ΚΑΤΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ,            

ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΛΑΙΝΤΙΝ, ΧΟΥΣΣΑΙΝ ΧΟΥΣΣΑΙΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣ ΧΑΡΗΣ 
 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κυριάκος Γιαγκουλλής 
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, ΚΑΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ,                        

ΝΙΚΟΛΟΒΑ ΕΛΕΟΝΟΡΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΙΑ,        

ΠΑΣΙΑ ΑΝΤΑΡΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χριστόφορος Χριστοφόρου 
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ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η Επιτροπή Πρόνοιας και Εθελοντισμού του Λυκείου Παλουριώτισσας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά 

όλους τους φορείς, που στήριξαν ηθικά και οικονομικά όλους τους άπορους μαθητές του σχολείου μας ή 

μερίμνησαν για τη σίτιση κάποιων απ’ αυτούς.  Έχει σταλεί προς όλους η ευχαριστήρια επιστολή μας. 
 

Πιο κάτω επισυνάπτεται κατάλογος των φορέων, που βοήθησαν τους μαθητές μας: 
 

 Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας  

 Navarino Technology Ltd 

 Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ 

 Τράπεζα Κύπρου 

 Telmem Ltd 

 Relianto Investments Ltd 

 Σωματείο Αχιλλέας 

 Skoutaris Steel Ltd 

 Roushas C.Trading and Development 

 Eracleous Electrical 
 

 Lidl Cyprus 

 Εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ 

 Αρτοποιία Έλενας 
 

 Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Παλουριώτισσας  

 Όμιλος Εθελοντισμού Λυκείου Παλουριώτισσας 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
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 Kεντρικό Mαθητικό Συμβούλιο 

 Επιτροπή Βιβλιοθήκης Λυκείου Παλουριώτισσας 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Διευθυντή του σχολείου μας κ. Γιάννη Γεωργίου, που στήριζε 

συνεχώς με κάθε τρόπο την προσπάθεια της Επιτροπής Πρόνοιας, όπως και όλο τον Καθηγητικό Σύλλογο 

και τη Μαθητική Κοινότητα, που μας στήριζαν σε κάθε δράση. 

 

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και σε αρκετούς ιδιώτες δωρητές, που εξέφρασαν την επιθυμία να 

παραμείνουν ανώνυμοι και τη σεβόμαστε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


