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Χαιρετισµός Διευθυντή

Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστες αυτού του Λευκώµατος, σας παραδίνουµε 
ένα τυπικό δείγµα των εργασιών της σχολικής µας µονάδας. Όµως, η προ-
σφορά του Καθηγητικού Συλλόγου µας, δεν µπορεί να ενταχθεί, σε σελίδες 
και περιοδικά. Η σχολική µας µονάδα, έχει κρατήσει πολύ ψηλά ιδανικά και 
αξίες, θεσµούς, πνευµατικοηθική καλλιέργεια, επενδυµένη µε αγωνίες, συ-
ναισθήµατα, εργατικότητα και πολλή ουσιαστική αγάπη προς τους µαθητές 
µας. Η προώθηση της αρετής ήταν και είναι ο µεγάλος µας στόχος. Γι' αυτό, 
θέλω να εκφράσω άπειρες ευχαριστίες στους συναδέλφους µου, αλλά και 
στους µαθητές µας, που µας ακολουθούσαν στο δρόµο της Αρετής, παρά τα 
κοινωνικά εµπόδια.

Συγχαίρω τους µαθητές µας, που ανταποκρίθηκαν στο παιδαγωγικό µας 
έργο. Παρουσίαζαν συνεχή εξέλιξη, αύξηση του χρόνου µελέτης, πειθαρχία 
και αναβαθµισµένη εµπιστοσύνη στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Ευχαριστούµε τη Σχολική Εφορία και τον Σύνδεσµο Γονέων, για την άρι-
στη συνεργασία µας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Σύνδεσµο Γονέων για την πληρωµή του κό-
στους της έκδοσης, αλλά και για τις πολλές άλλες πληρωµές για έξοδα του 
Σχολείου µας.

Ευχαριστίες προς το Κ.Μ.Σ., που επέδειξε µοναδική συνεργασία και 
εµπιστοσύνη προς τον Διευθυντή.

Πολλές ευχαριστίες στον Δήµαρχό µας, κ. Μάριο Αρµένη, για το µεγάλο 
του ενδιαφέρον για το Λύκειό µας.

Συγχαίρω την οµάδα των συναδέλφων µου που εργάστηκαν, εκτός 
διδακτικού χρόνου, γι' αυτή την έκδοση.

 Ο Διευθυντής

 Λοϊζίδης Πέτρος

Χαιρετισµός από τον Διευθυντή
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Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Γονέων και Κηδεµόνων

Με ιδιαίτερη χαρά, χαιρετίζω την έκδοση του Λευκώµατος του Λυκείου µας, η οποία 
τυγχάνει και φέτος της στήριξης του Συνδέσµου Γονέων.  

Το Λεύκωµα του Σχολείου µας, αποτελεί την ολοκληρωµένη και συνολική απεικόνιση της 
πορείας της σχολικής χρονιάς, από την αρχή έως και το τέλος της· µιας χρονιάς γεµάτης 
δράση, αγώνα και επιτυχίες, στην οποία  πρωταγωνιστές ήσασταν εσείς, αγαπητά µας παιδιά, 
µαζί µε τους καθηγητές σας, έχοντας πάντα στο πλευρό σας τον Σύνδεσµο Γονέων. 

Το Λεύκωµά µας στοχεύει να αποτυπώσει όλες τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις 
διακρίσεις των µαθητών και µαθητριών µας σε διαγωνισµούς, προγράµµατα και αθλητικές 
εκδηλώσεις, στις οποίες συµµετείχαν ανελλιπώς, αντιπροσωπεύοντας επάξια τη σχολική µας 
µονάδα. 

Ο Σύνδεσµος Γονέων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και να συγχαρεί τον 
Διευθυντή, τη Διευθυντική οµάδα, καθώς και όλους τους καθηγητές, για τον ζήλο που επι-
δεικνύουν προς την επίτευξη των στόχων των παιδιών µας, καθιστώντας το επαγγελµατικό 
καθήκον λειτούργηµα, ένα λειτούργηµα, το οποίο πολλές φορές δεν καθίσταται δυνατό να 
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γίνεται γνωστό στο ευρύτερο σύνολο της κοινωνίας µας. Αισθάνεται ακόµα, την ανάγκη να εκφράσει θερµότατες ευχαριστίες, για την 
άψογη και αγαστή συνεργασία του Σχολείου µε τον Σύνδεσµο.

Από την άλλη, ευχαριστούµε το Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο για την όµορφη συνεργασία, αλλά και όλα τα µέλη του Συνδέσµου 
Γονέων που έχουν εργαστεί ακούραστα, για να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων του Συνδέσµου.

Ας µην ξεχάσουµε, βέβαια, να ευχαριστήσουµε όλους εκείνους, που µεριµνούν για την καθηµερινή υποστήριξη του Σχολείου, 
όπως τη Γραµµατεία, τη Σχολική Εφορία και το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό, καθώς επίσης και όλους τους επώνυµους και 
ανώνυµους χορηγούς και φορείς, που µε τον οποιοδήποτε τρόπο στήριξαν τον Σύνδεσµο και το έργο του. 

Οφείλουµε όµως να εκφράσουµε ιδιαίτερα τα θερµότατά µας συγχαρητήρια στην Επιτροπή Εκδόσεων του Λυκείου µας, η οποία 
εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά, για να συγκεντρώσει όλο το υλικό που περιλαµβάνεται σε αυτό το Λεύκωµα· ένα Λεύκωµα, το οποίο 
θα συνεχίσει να κοσµεί την κάθε βιβλιοθήκη και θα αποτελεί πηγή µνήµης και θύµησης όλων εκείνων των όµορφων στιγµών που 
έχετε περάσει, αγαπητά µας παιδιά, σε αυτό σας το ταξίδι. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στους τελειόφοιτους µαθητές και µαθήτριές µας , καλή πρόοδο και καλή συνέχεια σε ό,τι 
κάνετε· όπου και να βρίσκεστε, κοντά η µακριά, αξίζει να θυµάστε τα σχολικά σας χρόνια µε αγάπη. Να είστε πάντα καλά και 
ευτυχισµένοι. 

Εύχοµαι ολόψυχα το Λύκειό µας να συνεχίσει να έχει ανοδική και δηµιουργική πορεία.

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.

Παπαπέτρου Γιάννης

Πρόεδρος του Συνδέσµου Γονέων και Κηδεµόνων



Λίγα Λόγια από το Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Μισός Παναγιώτης Γ10

Αντιπρόεδρος: Χατζηιωάννου Νάγια Γ4

Γραµµατέας: Αντωνίου Σόλωνας Β4

Ταµίας: Παναγή Χρίστος Γ9

Σύµβουλοι: Μούγκρος Σάββας Α2

 Χαραλάµπους Κυπριανή Α1

 Χαραλάµπους Στέφανη Β2
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Αγαπητοί συµµαθητές και συµµαθήτριες, ολοκληρώνοντας τη φετινή σχολική  χρονιά κλείνουµε έναν ακόµα δηµιουργικό κύκλο, 
που στόχο  έχει την επίτευξη των στόχων και την πραγµατοποίηση των ονείρων µας. Εµείς, ως  Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο,  
ευχόµαστε σε όλους ό,τι καλύτερο και δηµιουργικό στον δρόµο του καθενός από εσάς. Μην αφήνετε καµιά  αδυναµία να εµποδίζει 
την εξέλιξή σας και µην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας... το µέλλον µάς ανήκει, αρκεί να το αξιοποιήσουµε δηµιουργικά.

Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, θα θέλαµε, ως Κ.Μ.Σ. να ευχαριστήσουµε τον Διευθυντή του Σχολείου µας, κ. Λοϊζίδη, 
για τη συνεχή συνεργασία που επιδίωκε µε τους εκπροσώπους των µαθητών, τη Διεύθυνση, καθώς και τους καθηγητές µας, οι οποίοι 
µε αµέριστο ζήλο στήριξαν και καθοδήγησαν κάθε βήµα µας. Ευχαριστούµε, ακόµα, τον Σύνδεσµο Γονέων για τη συνεχή και αποτε-
λεσµατική επικοινωνία, καθώς και την όποια βοήθεια µάς παρείχε.

Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις εξετάσεις και κάθε καλό για το µέλλον.

Απολογισµός της δράσης του Κ.Μ.Σ.

● Διοργάνωση στο Σχολείο αντικατοχικής εκδήλωσης για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους

● Συµµετοχή σε εθελοντικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες, όπως ο Ραδιοµαραθώνιος και η πορεία Χριστοδούλας

● Διοργάνωση στις 14 Φεβρουαρίου της αγοράς, από  µαθητές και καθηγητές, τριανταφύλλων, τα έσοδα της οποίας δόθηκαν στην 
Επιτροπή Πρόνοιας για τους άπορους µαθητές του Σχολείου µας

● Εισηγήσεις από το Κ.Μ.Σ. για την ενίσχυση συγκεκριµένων αιθουσών από πλευράς εξοπλισµού, καθώς και τρόπους για τη 
βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος.
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Αποχαιρετούµε φέτος, λόγω αφυπηρέτησης, ένα 
πολύ αγαπητό µας πρόσωπο, την κ. Ιωάννα Ποντίκη. Η κ. 
Ποντίκη, ολοκληρώνει την επαγγελµατική της πορεία µε 
την ιδιότητα της Βοηθού Διευθύντριας Α’. Πέρα από τα 
άλλα καθήκοντά της, υπήρξε πρωτίστως Παιδαγωγική 
Σύµβουλος, κάτι που την έφερνε πολύ κοντά στα παιδιά 
και τις ανησυχίες τους.

Κορυφαία εκπαιδευτικός! Αξιοποιούσε στην πράξη, 
όχι µόνο την επιστηµονική και παιδαγωγική της κατάρτι-
ση, αλλά και ό,τι αληθινό της υπαγόρευε η ηθική της 
συνείδηση.

Είχε το ηθικό ανάστηµα να τολµά, να πρωτοπορεί και 
να λύνει προβλήµατα. 

Υπήρξε άριστη λειτουργός και υπηρέτης της αλήθειας,  
της υπευθυνότητας και της ευσυνειδησίας.

Στάθηκε µεγάλο στήριγµα, όχι µόνο στον Διευθυντή 
και στους συναδέλφους, αλλά και στα ίδια τα παιδιά.

Κυρία Ιωάννα, σου ευχόµαστε από καρδιάς να έχεις 
µια συνέχεια γεµάτη οµορφιά, υγεία και ευλογία… να 
χαίρεσαι και να απολαµβάνεις κάθε στιγµή της ζωής σου.

Ο Διευθυντής και οι καθηγητές 

του Λυκείου Λιβαδιών 

Αφυπηρέτηση 

Αντρέου Χρυσοβαλάντης Γ2

On behalf of our school's English Department we would 
like to say a few words about our excellent colleague and 
Senior Deputy Head, Joanna Pontiki. It is sometimes hard to 
put in words the qualities of a person unless they are 
determined by their actions in every single moment in their 
life. This is the case with our dearest Joanna who has always 
been a tireless defender of education, knowledge and the 
wellbeing of both the teachers and students within the 
school environment.

She has always been by our side ready to deal with any 
possible difficulties we came across as a Department, and 
this has helped us to co-operate and communicate with 
each other on better terms. Her presence at school has been 
beneficial and we have always felt that we had a supporter 
concerning the decisions we took as a Department.

 We heartily wish her every personal and family 
prosperity after her retirement.



Χατζηγιάννη Αναστασία Γ9, Ζάκου Ελένη Γ9 
Χριστοδούλου Κατερίνα Γ7, Κυριάκου Μάριος Γ6

Υπεύθυνοι καθηγητές: Σιακαλλή Μαρία, καθηγ. Ρωσικών
Βασιλείου Γλυκερία, καθηγ. Γαλλικών

Νικολάου Νίκος, Φιλόλογος

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
«Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – 
European Parliament Ambassador School (EPAS)»

Το Σχολείο µας λαµβάνει µέρος στο πρόγραµµα αυτό, για τρίτη συ-
νεχόµενη χρονιά, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνεται και στα 28 Κράτη 

·Μέλη της Ε.Ε.  στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και η ενηµέρωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ταξίδι στο Στρασβούργο...

Τον Φεβρουάριο 2019, οι δώδεκα δόκιµοι πρεσβευτές της περσι-
νής σχολικής χρονιάς έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα EUROSCOLA, τα-
ξιδεύοντας στο Στρασβούργο. Εκεί, κλήθηκαν να υποδυθούν τον ρό-
λο του Ευρωβουλευτή. Χωρίστηκαν σε µεικτές οµάδες, µε πρεσβευ-
τές σχολείων άλλων χωρών και ενεπλάκησαν ενεργά σε συζητήσεις, 
όσον αφορά σε θέµατα σοβαρά, όπως το µεταναστευτικό, η ανεργία, 
η οικολογία. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η δόκιµος πρεσβευ-
τής του Σχολείου µας , διακρίθηκε στην Χριστοδούλου Κατερίνα Γ7
οµάδα της. Το ταξίδι αποτέλεσε µοναδική εµπειρία για τα παιδιά, 
αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους, οι οποίοι 
παράγουν ουσιαστικό έργο µε προτεραιότητα την εδραίωση της 
δηµοκρατίας και του ανθρωπισµού. 

Στο ταξίδι συµµετείχαν οι πιο κάτω πρεσβευτές:

Κωνσταντίνου  Άννα Β5, Μαραγκού Ραφαήλ Β5 
Παναγή Κωνσταντίνος Γ1, Συµεού Σάββας Γ1 

Χατζηπαρασκευά Μαργαρίτα Γ2, Χριστοφή Κάλια Γ2 
Πέτρου Πέτρος Γ5, Σιάλου Χριστόφορος Γ9 

Διαγωνισµοί και Προγράµµατα
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Κατά τη φετινή σχολική χρονιά δόθηκε 
έµφαση στην ενηµέρωση των νέων και του 
κοινού γενικότερα για τις Ευρωεκλογές και 
την ενεργό πολιτότητα. Για τον λόγο αυτό το 
σχολείο µας στηρίζει τη θεσµική εκστρατεία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τίτλο 
«Αυτή τη φορά ψηφίζω», µε απώτερο στόχο 
την αύξηση της συµµετοχής του κοινού -και 
ιδιαίτερα των νέων- στις επικείµενες Ευρω-
εκλογές του 2019.

Συγκεκριµένα, οι δόκιµοι πρεσβευτές 
διοργάνωσαν τις πιο κάτω δράσεις:

− τον Δεκέµβριο, µε την έναρξη  του προ-
γράµµατος, επισκέφθηκαν στις 5/12/ 
2018 τον Δήµαρχο Λιβαδιών, ο οποίος 
ήταν συµπαραστάτης µας για µία ακόµα 
χρονιά στηρίζοντας τις δράσεις µας

− στις 13/12/2018, ο κ. Ανδρέας Κεττής, 
επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, ήρθε στο 
σχολείο µας και µας µίλησε για την Ευ-
ρώπη µε µία καθόλα ενηµερωτική, γλα-
φυρή και εποικοδοµητική παρουσίαση

− στις 19/12/2018, στην Εκποµπή του Γ' 
προγράµµατος του Ραδιοφωνικού Ιδρύ-
µατος Κύπρου «Πρωινό Δροµολόγιο», 
παρουσιάστηκαν οι δράσεις των ανώτε-
ρων και δόκιµων πρεσβευτών του σχο-
λείου µας

− 20/12/2018στις , επισκέφθηκαν το Παι-
διατρικό τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου 

Λάρνακας και προσέφεραν γλυκά στα 
παιδάκια, που θα περνούσαν τις γιορτές 
στο νοσοκοµείο, µε την ευχή για γρήγορη 
ανάρρωση 

− στις 14/1/2019, παρουσιάστηκαν στην 
εκποµπή του Άγγελου Ιακωβίδη - στον 
Klik fm- µε βασικό στόχο την ανάγκη να 
ακουστεί η φωνή του πολίτη στην Ευρώ-
πη

− στις 30/1/2019, φιλοξενήθηκαν στην 
εκποµπή του Λουκά Χάµατσου, «Εµείς 
και ο κόσµος µας», όπου τους δόθηκε η 
ευκαιρία να προβάλουν τις αξίες και τα 
Ευρωπαϊκά ιδεώδη

− στις 2/2/2019 διοργάνωσαν εκδήλωση  
στην Πλατεία Ερµού στη Λάρνακα, µε τί-
τλο «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κα-
θηµερινότητά µας», σε συνεργασία µε το 

Europe Direct της Επαρχίας Λάρνακας και 
το ειδικό σχολείο «Άγιος Σπυρίδωνας»

− στις 5/2/2019 επισκέφθηκαν µαζί µε µα-
θητές άλλων σχολείων τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, συνοµιλώντας µε τον 
τέως Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Ευ-
ρωβουλευτή κ. Ιωάννη Κασουλίδη

− στις 20/2/2019, επισκέφθηκαν την ΑΗΚ 
και στις 4/3/2019, την ΑΤΗΚ, επιδίδοντας 
ενηµερωτικό υλικό στους εργαζοµένους 
και το κοινό
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− στις 21/3/2019, διοργάνωσαν ηµερίδα 
µε τίτλο "Ενεργοί και κριτικά σκεπτόµενοι 
πολίτες, σε µια δηµοκρατική Ευρώπη εν 
όψει των επικείµενων Ευρωεκλογών", 
στην οποία παρευρέθηκε ο Υπουργός Εξω-
τερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Την 
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εκδήλωση κάλυψαν το ΚΥΠΕ, το ΡΙΚ και η 
εφηµερίδα Φιλελεύθερος.

 Την ίδια µέρα, στις 7.00µ.µ. οι Ανώτεροι 
και Δόκιµοι Πρεσβευτές του Περιφερεια-
κού Λυκείου Λιβαδιών, σε συνεργασία µε 
τον Δήµο Λιβαδιών, διοργάνωσαν στο Δη-
µαρχείο Λιβαδιών δηµόσια συζήτηση µε 
τους δηµότες, µε τίτλο «Η Ευρώπη κι ε-
µείς». Οµιλητής ήταν ο κ. Ανδρέας Κεττής

− στις 7/4/2019 το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Europe Direct Δήµου 
Λάρνακας και τα Λύκεια της Λάρνακας 
που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Σχο-
λείο - Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, σε συνεργασία µε το Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο και την Αντιπροσωπεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, διοργά-
νωσαν στην Πλατεία Ευρώπης στη 
Λάρνακα, εν όψει της ηµέρας της Ευρώ-
πης, µεγάλη γιορτή µε ενηµερωτικά 
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περίπτερα, καλλιτεχνικό πρόγραµµα, 
LIVE LINK, εκπαιδευτικά παιχνίδια και 
πολλά άλλα, τα οποία αναδείκνυαν τη 
σηµαντικότητα της Ευρώπης στην καθη-
µερινότητά µας

− στις 15/4/2019, επισκέφθηκαν το Πανε-
πιστήµιο Κύπρου.

Οι δεκατρείς µαθητές της φετινής 
σχολικής χρονιάς, που έλαβαν ενεργά 

µέρος στο πρόγραµµα είναι:

Αυξεντίου Βαρβάρα Β1, Αντωνίου 
Μαριάννα Β1, Μωυσή Ευανθία Β6  

Κώστα Αναστασία Β8, Σιακού Γεωργία Β7 
Ευαγγέλου Ιωάννα Β2 

Γεωργιάδης Ανδρέας Β7, Ανδρέου 
Κωνσταντίνος Β6, Ττοφαρή Ειρήνη Β11  
Ανδρέου Νικολέτα Β8, Τρύφωνος Αυγή 

Β6, Μαραγκού Ραφαήλ Β1 
Χαραλάµπους Στέφανη Β2

Οι συντονιστές του προγράµµατος:

 Βασιλείου Γλυκερία 

Σιεκκερή  Έλενα 

Νικολάου Νίκος

Διαγωνισµοί και Προγράµµατα



        ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ  ΑΕΡΑΣ

Σκοτάδι υπάρχει από τότε που έχεις φύγει
και µόνος κλαίω σε τοπία ερηµωµένα.

Μόνος µε τον πόνο που µου ‘χει αποµείνει,
ψάχνω τη δύναµη της επόµενης µέρας.

Και σαν ο Μορφέας µε παίρνει στην αγκαλιά του,
αναπολώ τα κάλλη τα χαµένα.

Βλέπω τη λάµψη του χαµόγελού σου, 
τα µάτια σου κοιτάζουν µόνο εµένα.

Βλέπω το φως τους ν’ αστράφτει,
σαν το φεγγάρι, µαγευτικά.

Νιώθω τη θλίψη, µε καταλύει
νιώθω τον πόνο µεσ' στην καρδιά.

Ωχρούν τα φύλλα της ψυχής µου απ’ τον φόβο,
ότι αύριο δε θα νιώθω άλλο πόνο.

Χριστοδούλου Παναγιώτης Β2

Ελευθερίου Αφροδίτη Γ1

АНКЕТА
Имя: Мария
Фамилия: Шакалли
Отчество: Андреевна
Профессия: Преподаватель
Страна: Кипр
Место жительства: Ларнака
Место работы: Лицей Ливадиа

Адрес: Улица Макариу, номер 5
Телефон
Родной язык: Греческий  язык 
Иностранные языки: Руский  язык,Немецкий язык

Хобби, Интерессы: Музыка,Кулинария,Чтение

Яра Емин (Εμίν Γιάρα), Класс В8
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Διαγωνισµός 
Μαθητικού Δοκιµίου

Ελληνικής Πρεσβείας 
2018-19

Θέµα: 

Μέσα στο άπλετο φως, στην έξοχη ανθρω-
πιά και στην ιδιότυπη µοναδική πνευµατικό-
τητα του µεσογειακού κόσµου, ο Ελληνισµός 
µπορεί να ξαναγίνει παράγοντας ευρύτερου 
πολιτισµού και ίσως ο συνδετικός κρίκος της 
Δύσης και της Ανατολής, επιτυγχάνοντας να 
δηµιουργήσει έργα ικανά να ακτινοβολήσουν 
στη γαλάζια θάλασσα, πέρα από τα στενά 
τοπικά όρια.

Γ. Θεοτοκάς, Η µοναξιά του Ελληνισµού

Σε µια Ευρώπη που αντιµετωπίζει ποικί-
λες προκλήσεις και µε αφορµή το πιο πάνω 
παράθεµα, να παρουσιάσετε σε δοκιµιακό λό-
γο τρόπους µε τους οποίους ο Ελληνισµός 
µπορεί να γίνει ο συνδετικός κρίκος Ανατολής 
και Δύσης.

« … Οι δυσκολίες αυτές είναι πολλές· πρέπει, όµως σύντοµα να ξεπεραστούν θεµελιώνο-
ντας ένα γερό και υγιές οικοδόµηµα στην Ευρώπη. Αναντίρρητα, ο Ελληνισµός για ακόµη µια 
φορά αναµένεται να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που δέχεται σήµερα η ενωµένη Ευρώπη 
και να αποτελέσει συνδετικό κρίκο Ανατολής και Δύσης. Συγκεκριµένα, η γεωγραφική της θέ-
ση έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες να διαµορφώσουν έναν πολιτισµό που να στηρίζεται 
και στις δύο κουλτούρες και να αντλεί στοιχεία και από τους δύο πολιτισµούς.

Αρχικά, η σύγχρονη Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει τα αχνάρια, που άφησαν πίσω τους 
οι αρχαίοι Έλληνες και να προάγει τον Ελληνικό πολιτισµό σε διεθνές επίπεδο. Οι αρχαίοι 
Έλληνες φιλόσοφοι δίδαξαν την υγιή αγάπη προς την πατρίδα, δηλαδή τον εθνισµό, ενώ ο 
Θουκυδίδης, στο έργο του «Επιτάφιος», σκιαγραφεί λεπτοµερώς τις αξίες του Αθηναϊκού πο-
λιτεύµατος και της δηµοκρατίας του Περικλή. Συνεπώς, ο ελληνισµός έχει καθήκον του να 
αποτελέσει πραγµατικό συνεχιστή και προασπιστή της δηµοκρατίας, καθώς, για να επιβιώ-
σουν τα πολιτεύµατα στην Ευρώπη, µέσα από τους συνεχείς κλυδωνισµούς που υφίστανται 
σήµερα, είναι απαραίτητο να καλλιεργηθούν στους πολίτες εκείνες οι αξίες που στήριξαν την 
Αθηναϊκή κοινωνία.

Ο διάλογος είναι µια ακόµη βασική αξία του ελληνισµού, που αποτελεί εκ των ουκ άνευ 
λόγο και αιτία για τη σωστή λειτουργία της δηµοκρατίας. Αν ο διάλογος υιοθετηθεί από όλα τα 
σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη και µη, τότε ο δογµατισµός θα αποδυναµωθεί και όλα τα επιµέ-
ρους προβλήµατα θα είναι εφικτό να επιλυθούν. Ερχόµενοι οι άνθρωποι σε επαφή µε διαφο-
ρετικές από τις δικές τους απόψεις, θα µπορούν να επιλύσουν προβλήµατα σε διακρατικό επί-
πεδο και να αντιµετωπίσουν ζητήµατα, που ταλανίζουν τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Με 
«όπλο» τον διάλογο, ανατολή και δύση δύνανται να πορευθούν σε ένα κοινό µέλλον, υπερ-
βαίνοντας τις όποιες διαφορές τους.

Το Βυζάντιο, επίσης, αντί της συγχώνευσης των πολιτισµών σε ένα άγευστο και άχρωµο 
κράµα αντιτάσσει την πολυπολιτισµική κοινωνία που αγκαλιάζει και αποδέχεται κάθε έθνος 
µε τις ιδιοµορφίες του. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει πρότυπο συνύπαρξης ανάµεσα στους ευρω-
παϊκούς λαούς και τους γείτονές τους, όπως η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή. Αρωγός 
στην προσπάθεια αυτή είναι και η Ορθοδοξία, που ως πηγή εσωτερικότητας και πνευµατικό-
τητας µπορεί να αναλάβει ειρηνευτικό και συναδελφικό ρόλο και να παρέχει όλα τα εφόδια, 
που θα αποτελέσουν τροχοπέδη στον ρατσισµό, τη µισαλλοδοξία και τον σωβινισµό. Η ορθό-
δοξη ταπείνωση, η αγάπη, η αµοιβαία κατανόηση και η φιλαλληλία είναι ίσως τα µόνα αντί-
δοτα στον κυνισµό, την ωµή βία και τον ατοµικισµό.

(απόσπασµα από το δοκίµιο του Κωνσταντίνου Παναγή του Γ4, 
που επιλέγηκε, για να εκπροσωπήσει το σχολείο µας)
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Οι µαθητές/τριες του Σχολείου µας, συµµετέχοντας στον 
Επαρχιακό Διαγωνισµό Μαθηµατικών Λάρνακας, ο οποίος πραγ-
µατοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2018, πέτυχαν τα πιο κάτω 
αποτελέσµατα:

Έπαινο 
οι Λάµπρου Ευφροσύνη Α4, Σωτηρίου Δηµήτρης  Α4, Κυριάκου 
Ζήνα  Α4, Γεωργιάδης Ανδρέας  Β7, Χατζηγιάννη Αναστασία Γ9

Επαρχιακός Διαγωνισµός 
στα Μαθηµατικά

Παγκύπριος Διαγωνισµός
στα Μαθηµατικά

Οι µαθητές/τριες του Σχολείου µας, συµµετείχαν επίσης στον 
Παγκύπριο Διαγωνισµό Μαθηµατικών, ο οποίος πραγµατοποιή-
θηκε στις 8 Δεκεµβρίου 2018, επιτυγχάνοντας τα πιο κάτω αποτε-
λέσµατα:

Έπαινο 
οι Λάµπρου Ευφροσύνη  Α4, Γεωργιάδης Ανδρέας Β7, Χατζηγιάν-
νη Αναστασία Γ9

Α. Οι µαθητές/τριες του Σχολείου µας, συµµετέχοντας στην 33η 
Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Α’ Λυκείου, που διεξήχθη στις 17 
Μαρτίου 2019, πέτυχαν τα πιο κάτω αποτελέσµατα:

 Παναγιώτου Ανδρέας Α4 2ος Ματθαίου Αναστάσιος Α3  11ος
 Λάµπρου Ευφροσύνη Α4  5η Σωτηρίου Δηµήτρης Α4  12ος
 Θεοδώρου  Ήλια Α3  9η

Β. Οι µαθητές/τριες του Σχολείου µας, συµµετέχοντας στην 33η 
Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Β’ Λυκείου, που διεξήχθη στις 17 
Μαρτίου 2019, πέτυχαν τα πιο κάτω αποτελέσµατα:

Γεωργιάδης Ανδρέας Β7   5ος

η33  Ολυµπιάδα Φυσικής Α’, Β’, Γ’ Λυκείου για την Επαρχία Λάρνακας
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ηΜαθητές του Σχολείου µας έλαβαν µέρος στην 19  Παγκύπρια Ολυµπιάδα Χηµείας Α’ Λυκείου η οποία διεξήχθηκε στις 7 Απριλίου 2019. 
Το σχολείο µας έλαβε τις πιο κάτω διακρίσεις: 

Λάµπρου Ευφροσύνη   Α4,   Αργυρό µετάλλιο                      Παναγιώτου Ανδρέας  Α4,   Έπαινος

η19  Παγκύπρια Ολυµπιάδα Χηµείας ’Α  Λυκείου 

Γ. Οι µαθητές/τριες του Σχολείου µας, συµµετείχαν στην Α’  
φάση της 33ης Παγκύπριας Ολυµπιάδας Φυσικής Γ’ Λυκείου, 
που διεξήχθη στις 16 Δεκεµβρίου 2018. Η µαθήτριά µας 
Χριστοδούλου Κατερίνα του Γ8 εξασφάλισε την υψηλότερη 
βαθµολογία και έλαβε µέρος στη Β’ φάση του Διαγωνισµού, 
που διεξήχθη στις 17 Μαρτίου 2019, στην οποία εξασφάλισε 
Αργυρό µετάλλιο.

Οι µαθητές/τριες που διακρίθηκαν θα βραβευτούν από την 
Ένωση Φυσικών Κύπρου σε ειδικές τελετές.



Παγκύπριος 
Διαγωνισµός Φωτογραφίας
Η  Ένωση Φυσικών Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου 

διοργάνωσαν τον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισµό Φωτο-
γραφίας «Φυσική µε µια µατιά». Στον συγκεκριµένο δια-
γωνισµό οι µαθητές/τριες υποβάλλουν έργα, τα οποία 
αποτυπώνουν φωτογραφικά ένα ή περισσότερα φυσικά 
φαινόµενα και µέσα από ένα σύντοµο κείµενο τα εξηγούν. 
Δεν υπάρχει περιορισµός στη θεµατολογία των φωτογρα-
φιών. Το Σχολείο µας συµµετείχε µε τρεις φωτογραφίες.

Η φωτογραφία δείχνει τους κρυστάλλους πάγου (πα-
γετός) που σχηµατίστηκαν πάνω στο τζάµι ενός αυτοκινή-
του. Την ηµέρα εκείνη είχε πολύ κρύο και η θερµοκρασία 
της επιφάνειας του τζαµιού ήταν πολύ χαµηλή. Σε αυτές 
τις συνθήκες οι υδρατµοί, όταν έρχονται σε επαφή µε το 
κρύο τζάµι συµπυκνώνονται πάνω σε γρατζουνιές και σω-
µατίδια σκόνης. Μόλις σχηµατιστεί ένας µικροσκοπικός 
κρύσταλλος πάγου, αναπτύσσεται σε όλη την ψυχρή επι-
φάνεια ως αποτέλεσµα φράκταλ διαδικασιών. Ανάλογα 
µε την παρουσία προσµίξεων, όπως σκόνη ή φυσαλίδες 
αέρα, οι κρύσταλλοι µπορεί να είναι λίγο ή περισσότερο 
διαφανείς και να διαθλούν το φως διαφορετικά, δίνοντας 
πολλά χρώµατα.

Ορφανίδου Αντζελίνα Β1

Ένα κρύο πρωινό του Μαρτίου, η θερ-
µοκρασία έφτασε στο σηµείο δρόσου 
και στην αυλή του Σχολείου η ατµο-
σφαιρική υγρασία συµπυκνώθηκε σε 
σταγόνες νερού πάνω στα φύλλα 
των φυτών. 

Στη θερµοκρασία αυτή ο αέρας 
είναι κορεσµένος και δεν µπορεί να 
συγκρατήσει άλλους υδρατµούς. Η 
δρόσος χαρακτηρίζεται ως ένα από 
τα ευεργετικότερα µετεωρολογικά 
φαινόµενα, ειδικά στις καλλιέργειες. 

Μπορούµε ακόµα να παρατηρή-
σουµε ότι ορισµένες σταγόνες λει-
τουργούν ως συγκλίνοντες φακοί µε 
την εικόνα των φύλλων πίσω από 
αυτές να φαίνεται αντεστραµµένη. Σε 
κάποιες άλλες σταγόνες φαίνεται 
και η αντανάκλαση του φωτός.

Βασίλεβα Βανέσα Β1

Η φωτογραφία δείχνει το ηλιο-
βασίλεµα στην Πάφο, στις αρχές του 
Σεπτεµβρίου.

Κατά το ηλιοβασίλεµα, ο ήλιος 
εξαφανίζεται κάτω από τον ορίζοντα. 
Λόγω του φαινοµένου της διάθλασης 
όµως, τη στιγµή του ηλιοβασιλέµα-
τος ο ήλιος βρίσκεται ήδη κάτω από 
τον ορίζοντα. Το χρώµα του ουρανού 
οφείλεται στο φαινόµενο της σκέδα-
σης. Κατά τη δύση του ήλιου η 
απόσταση που διανύει µια ακτίνα φω-
τός από τον ήλιο µέσα στην ατµό-
σφαιρα είναι µεγαλύτερη, έτσι τα µι-
κρά µήκη κύµατος έχουν διασκορπι-
στεί τελείως, µε αποτέλεσµα να γί-
νονται αντιληπτά αυτά µε µεγαλύτε-
ρα µήκη κύµατος (κίτρινο, πορτοκα-
λί, κόκκινο). 

Κυριάκου Άρτεµις Β1

Golden Frost

Κρυφτό µε τον Ήλιο Δροσοσταλίδες
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Φυσική µε µια µατιά



Θέµα: «Οι εθελοντές στηρίζουν τις κοινότητες και την κοινωνία»

Η έκθεση της µαθήτριάς µας Αντωνίου Παναγιώτας του Β4, πήρε το 
ο3  βραβείο.

Κανείς δε θα διαφωνούσε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την 
ευκαιρία, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, να βιώσει την πρόοδο 
και την ευηµερία σε όλους τους τοµείς, να ανοίξει τους ορίζοντές 
του, να δηµιουργήσει, να αναδείξει και να αναδειχθεί. Δεν µπο-
ρούµε, ωστόσο, να εθελοτυφλούµε... Οφείλουµε να παραδεχτούµε 
ότι η µαγεία αυτή είναι, τις πιο πολλές 
φορές, µόνο επιφανειακή καθώς η 
ψυχή του ανθρώπου βάλλεται από 
ποικίλους πειρασµούς και µολύνεται, 
αφήνοντας τον άνθρωπο να αιωρείται 
πνευµατικά, κενός από αισθήµατα και 
φτωχός ψυχικά. Ο εγωισµός, η ιδιοτέ-
λεια, το στέγνωµα της αγάπης αµαυρώ-
νουν το ανθρώπινο πρόσωπο και προ-
σβάλλουν τις αξίες που θα έπρεπε να 
υπηρετεί ο άνθρωπος. Το συµφέρον 
υπερτερεί της ανθρωπιάς, οι ανθρώπι-
νες αξίες εµπαίζονται και περιγελού-
νται, οι άνθρωποι παγιδεύονται στην 
αδυσώπητη πραγµατικότητα και στους 
αγχώδεις ρυθµούς ζωής αγνοώντας 
τον συνάνθρωπο. Σε µια τέτοια, λοιπόν, κοινωνία υλιστική και 
ιδιοτελή, υπάρχει µία µόνο ελπίδα για ουσιαστική πρόοδο! Η στροφή 
προς τον εθελοντισµό, ο οποίος µπορεί να νοηµατοδοτήσει τη ζωή 
του ανθρώπου και να στηρίξει αποτελεσµατικά τις σύγχρονες 
κοινωνίες που νοσούν.

Σε µια τέτοια εποχή αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναθεώρηση 
του τρόπου ζωής. Ο εθελοντισµός αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα 
κίνηµα καθώς ξεκινά από την καρδιά του καθενός και διαχέεται στο 
περιβάλλον του. Είναι στάση και τρόπος ζωής και δρα εποικοδο-
µητικά στο κοινωνικό στερέωµα καθώς αφορά όλους, ανεξαρτήτως 

κοινωνικών και οικονοµικών διακρίσεων. Ενδυναµώνει την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη και συνοχή µε ελάχιστο κόστος για τον καθένα µας 
µε ανεκτίµητη ανταµοιβή! Ο εθελοντής απολαµβάνει αισθήµατα 
µοναδικά, απερίγραπτα και ανεξάντλητα καθώς οδηγείται στην 
ψυχική πληρότητα, στοιχείο δυσεύρετο στις µέρες µας. Καθηµερινά, 
γινόµαστε µάρτυρες µιας λυπητερής πραγµατικότητας που δεν 
αρµόζει στη φύση του ανθρώπου. Γύρω µας κυριαρχούν οι εφήµερες 
σχέσεις, θριαµβεύει η νοσηρή νοοτροπία του «έχειν» και 
παρακολουθούµε τους συνανθρώπους µας να κλείνονται ερµητικά 
στο καβούκι τους «χωρίς να ακούνε τον βραχνά των άλλων», όπως 
γράφει και ο ποιητής. Τα συναισθήµατα, βεβαίως, µπορεί να παγώ-
νουν, αλλά υπάρχουν. Και ο καθένας θα πρέπει να αναζητά ευκαι-
ρίες ανάδειξης του ανθρώπινου προσώπου και παροχής 
ανιδιοτελούς προσφοράς, γιατί αυτό έχει ανάγκη η ζωή και η 
κοινωνία µας.[...] Ο εθελοντισµός λοιπόν, δεν είναι για τον έναν, 
αλλά για όλους. Ξεκίνησε ως έµφυτη ανάγκη του ανθρώπου, 

κλιµακώθηκε σταδιακά, απλώθηκε σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη ως θεσµός πια και έγινε 
έτσι κάλεσµα προς όλους µας, γιατί ο άνθρω-
πος απέδειξε ότι µπορεί! Όχι θεωρητικά, αλλά 
έµπρακτα µε το χέρι στην καρδιά, ο καθένας 
ας δώσει ελπίδα σε ανθρώπους που χάνουν 
τον ήλιο τους, σε αυτούς που ακροβατούν και 
ζουν µετέωροι µε µοναδική ελπίδα εµένα, 
εσένα... τον καθένα µας! Μπορείς λοιπόν! 
Κάνε το βήµα και γίνε εθελοντής! Ας αφου-
γκραστούµε τα µηνύµατα του ποιητή: 

«Θα 'θελα να φωνάξω τ' όνοµά σου, Αγάπη, µ' 
όλη µου τη δύναµη.

Να το φωνάξω τόσο δυνατά

που να µην ξανακοιµηθεί κανένα όνειρο στον 
κόσµο

καµιά ελπίδα να µην πεθάνει.

Να τ' ακούσει ο χρόνος και να µην σ' αγγίξει αγάπη µου, ποτέ» 

Τ. Λειβαδίτης

Ο εθελοντισµός µπορεί να ξυπνήσει τα όνειρα και να κρατήσει τις 
ελπίδες ζωντανές! Με σύνθηµα ζωής, λοιπόν, «Γίνε εθελοντής, µη 
µένεις θεατής», ας ανταποκριθεί ο καθένας στο κάλεσµα των και-
ρών, µε όποιον τρόπο µπορεί, για να ελπίζουµε σε έναν καλύτερο, 
ανθρωπινότερο κόσµο!

Διαγωνισµός  Έκθεσης Ιδεών
ο3 βραβείο 
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Συµµετείχαν οι µαθητές/τριες: Κερτεπενέ Μιχάλης Κουλέρµος Γ8, Ζάκου Ελένη Γ9, Χριστοφή Νεκτάριος Β4

Το ποίηµα της µαθήτριάς µας Ζάκου Ελένης του Γ9, διακρίθηκε µε Εύφηµη Μνεία.

Γ' Παγκύπριος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισµός
     στη Μνήµη Μάριου Δηµητρίου

Εύφηµη Μνεία

Παιδί µου και αυτό το βράδυ που δεν είσαι εδώ σου γράφω µε αγω-
νία ένα γράµµα,

και θέλω µέσα από την καρδιά µου να σου πω πως σε καρτερώ µαζί 
µ’ ένα θαύµα.

Σ' ένιωσα πρώτη φορά, και η καρδιά µου χτύπησε δυνατά.

Σ' άγγιξα απαλά, νιώθοντας τον κόσµο ακόµη πιο κοντά.

Ήρθες  στο κορµί µου και γέµισε η ψυχή µου.

Ο καιρός αγάπη µου περνούσε οµαλά, και όλα µου µοιάζανε σαν να 
’ταν µαγικά.

Κι όταν επιτέλους σ’ έφερα στον κόσµο, είχε γιατρευτεί και ο πιο 
µικρός µου πόνος.

Όταν σ’ αντίκρυζα στα µάτια, νόµιζα πως έβλεπα πα-
λάτια.

Έβλεπα εµένα τόσο τυχερή, που σ' είχα φέρει σε τού-
τη τη ζωή.

Γεµίζεις τη ζωή µου µε τόση χαρά κάνοντας τα αισθή-
µατα µου ζωντανά.

Ο χρόνος, µωράκι µου κυλούσε ξαφνικά και εσύ µου 
φώναζες «τρέξε µε µαµά».

Ιερή λέξη και µοναδική, ζώντας την κάθε της στιγµή.

Την πρώτη µέρα στο σχολείο, µου ‘πες «µαµά, µόνο 
δεν µπορώ».

Και τότε σου είχα δώσει ένα φιλί και σου είπα σιγά 
µες το αυτί: «µπορείς ψυχή µου, καλή σου αρχή».

Στο τραπέζι καθίσαµε οι δύο, και µου ’πες «πολύ βαρέθηκα ετούτο 
το βιβλίο».

Μου ‘πες «µαµά µου έχω όνειρα πολλά, θα καταφέρω να τα κάνω 
αληθινά;»

Εκείνη τη στιγµή εγώ σου είχα πει, «τα πόδια σου καλά στη γη να τα 
πατάς, και τα άστρα από εδώ να τα κοιτάς».

Σ' έβλεπα να µεγαλώνεις και λίγο να µου θυµώνεις.

Περνούσε ο καιρός και µου ‘πες «θέλω κάτι να σου πω. Μαµά έχω 
αγαπήσει, τι να κάνω για να µε ξεχωρίσει;»

Μοιραζόµασταν τόσες όµορφες στιγµές, που µου φαίνονταν όλες ατέ-
λειωτες.

Όµως σε µια επώδυνη στιγµή, είχες παιδί µου 
εξαφανιστεί.

Και τώρα σ’ έχω χάσει και δεν είσαι εδώ, στα όνειρα 
η φωνή σου, µαζί της τραγουδώ.

Δεν µπορώ να φανταστώ πως είσαι µακριά µου.

Μου κρύφτηκες µια µέρα.

Δεν σου ‘λειψε η αγκαλιά µου;

Όλα τέλειωσαν σ’ εκείνη τη στιγµή που βαφτίστηκε 
η ζωή µου αδειανή.

Μου λείπεις παιδί µου κάθε µέρα πιο πολύ.

Πες µου πού να βρω τη δύναµη;

Ζάκου Ελένη  Γ9

Καλλιτσιώνη  Ανδριανή Β3
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Θύµησες...

Οι θύµησες σκλαβώνουν τον νου µου και µατώνουν την καρδιά µου.
Η αίσθηση της τόσης οµορφιάς σου θαµπώνει τη µατιά µου και ξυπνά 

τα όνειρά µου.
Αχ αγαπηµένη µου Κερύνεια, χιλιοτραγουδισµένη 

και από χίλιες µεριές βασανισµένη.

Όµορφο ακρογιάλι που δρόσισε το κορµί µας,
απέραντο γαλάζιο που πληµµύρισε την ψυχή µας! 

Ήλιος λαµπερός που ζέστανε τα χνώτα µας
και έλαµψε φωτίζοντας τις σκέψεις και τα όνειρά µας.  

Έχω να θυµάµαι νύκτες φωτεινές, 
αγέρα µυρωµένο από τις ανθισµένες λεµονιές,
καραβάκια να λικνίζονται στο όµορφο λιµανάκι

µε τις σηµαίες ν' ανεµίζουν µαζί µε το δροσερό αεράκι.

Έχω να θυµάµαι µοναδικές στιγµές σε κατάφυτες πλαγιές ...
Αγαπηµένος Άγιος Ιλαρίωνας να στέκει ταπεινά,

το Πέλλα Πάις από ψηλά παρατηρά 
και η ακρογιαλιά στο Πέντε Μίλι δροσίζει κουρασµένα κορµιά...

Το κάστρο σου βλέπει επιβλητικά 
και εξετάζει κάθε τι που προβάλλει απειλητικά.

Και το Βουφαβέντο τον άνεµο αψηφά
και στέκει εκεί, απόρθητο φρούριο - σαν να αγροικά!

Άγιε Αµβρόσιε και Αρχάγγελε Μιχαήλ,
Άγιε Δηµητριανέ και Θεοτόκε θαυµατουργή

κάµετε το θαύµα σας να ‘ρθούµε ξανά στον Αντιφωνητή,
στη Μελανδρύνα και στην Υπάτη, ν’ ανάψουµε κερί.

Παγκύπριος Διαγωνισµός Δήµου Κερύνειας

Στον Διαγωνισµό του Δήµου Κερύνειας, συµµετείχε ο µαθητής µας 
Χατζηκώστα Εφραίµ του Β4.

µε θέµα:   «Να µη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα, αλλά τι λες εσύ για τους άλλους»

Θύµησες µέσα µου ξυπνούν 
που τ’ όνειρο τόσο πολύ το γαργαλούν.

Θα ‘ρθει µια µέρα Κερύνεια µου που το ξένο και το µακρινό 
θα γίνει οικείο και φωτεινό και κοντά σου πάλι θα βρεθώ! 

Κερύνεια µου τα κάλλη σου πολλοί τα τραγουδήσαν,
τις κορασιές, τα δέντρα σου και τα καµώµατά σου

τις νύκτες σου τις µαγικές, τα ξηµερώµατά σου,
τον ήλιο σου τον φωτεινό, το δάκρυ το πονεµένο.

Απ’ τον καιρό που σ’  έπιασαν οι τύραννοι, καλή, µου
έχασες τη νιότη σου, την όψη την καλή σου
και έγειρες και έλιωσες και έκλαψες πολύ  

κι η καρδούλα σου τώρα εµάς καλεί καθώς τη λύτρωση ποθεί.

Θα ‘ρθουµε, αγαπηµένη µας, στον κόρφο σου και πάλι,
ζωή, αγέρα και χαρά θα φέρουµε, µικροί - µεγάλοι.

Τα όνειρα θ' ανθίσουνε κι ο πόνος θα ξεφτύσει
και συ Κερύνεια σαν παλιά τη δόξα σου θα ζήσεις!

Και είναι αυτό υπόσχεση πως θα ‘ρθουµε κοντά σου
γιατί τα χρόνια πέρασαν και ράγισε η καρδιά σου...

Θύµησες ορίζουνε πως ήρθε τώρα η ώρα να σπάσουµε ετούτα τα 
δεσµά

να πούµε τον καηµό µας και το πανί της λευτεριάς να υψώσουµε 
οµπρός µας.

Και σαν ανταµώσουµε ξανά, σαν σµίξουµε και πάλι 
όλα θα είναι µακρινά και ο πόνος σου σαν ζάλη.

Και θύµησες θα έχουµε να ζωντανεύουν πάντα τη χάρη σου Κερύνεια 
µου

που έµεινες µονάχη να καρτεράς τη λευτεριά µε µια αγκαλιά µεγάλη. 

Τώρα εγώ σε τραγουδώ, τα κάλλη σου αναπολώ
και εύχοµαι Κερύνεια µου όλος ο τόπος τούτος

να βροντοφωνάξει µια στιγµή πως έφτασε τώρα η εποχή
να ξυπνήσουµε και στις µυρωδιές σου να ξαναγυρίσουµε.
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Εν έπαιρνα τα γράµµατα
ώσπου τζαι είδα εσένα,

τζι' είπα να µάθω δκυο κουτσιά
να τα λαλώ για σένα.

Πως είσαι η αγάπη µου,
ο φύλακας άγγελός µου!

Έν έσσιει άλλην σαν τζιαι εσέ,
εσού είσαι το φως µου.

Φεγγάρι µες τη νύχτα µου,
ήλλιος µες τη βροσσιή µου
τζιαι έναν αστέρι λαµπερό

που φέγγει στην ψυσιή µου.

Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισµός
Λαογραφίας
Στον Παγκύπριο Διαγωνισµό Λαογραφίας, συµµετείχε ο µαθητής του Σχο-
λείου µας Χατζηκώστα Εφραίµ του Β4.

Τα µάθκια σου εν ολόγλυκα,
τα σιείλη σου µελένια,

τα µακριά σου τα µαλλιά 
εν σαν τα µαλαµατένια.

Εν έχω άλλα να σου πω
µα βάρτα καλά στον νου σου!

Εσού είσαι το περτίτζι µου,
ο άρκοντας του νου µου!

ΨΥΣΙΗ ΜΟΥ!
Στον διαγωνισµό, µε θέµα: «Η φύση είναι κτίση του Θεού και όχι 
κτήση του ανθρώπου – τρόποι διαχείρισης και προστασία της, 
µέσα από τη ζωή και την εµπειρία της εκκλησίας», η µαθήτριά µας 
Παναγή Ευθυµία του Β4, πήρε τιµητική διάκριση.

Ακούµε πολλές φορές στους δέκτες των τηλεοράσεων και βλέ-
πουµε ιδίοις όµµασι, βαρυσήµαντα οικολογικά προβλήµατα να 
εκδηλώνουν τις ολέθριες επιπτώσεις τους και να κρούουν απει-
λητικά τον κώδωνα του κινδύνου της επιβίωσης ολόκληρου του 
πλανήτη. Δειγµατικά, ας αναφέρουµε το λιώσιµο των πάγων που 
προµηνύει τη µείωση της χερσαίας γης, την όξινη βροχή και τη 
µείωση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, πολλές ασθένειες φαί-
νεται ότι προκαλούνται και στον ίδιο τον άνθρωπο από τον µολυ-
σµένο αέρα, τον οποίο και αναπνέει.  Οι αρχαίοι µας πρόγονοι θεω-
ρούσαν ως κύρια αιτία των καταστροφών τη θεοµηνία. Είναι όµως 
πράγµατι έτσι ή µήπως ο κύριος ένοχος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος;  
Προσωπικά, πιστεύω πως τα πιο πάνω προβλήµατα υφίστανται 
επειδή ο άνθρωπος  δεν έχει συνειδητοποιήσει  πως  η φύση δεν 
είναι κτήση του, αλλά κτίσµα του Θεού και δεν έχει κανένα δικαίω-
µα να την καταστρέφει και να µην µεριµνά για την προστασία της. 

[...]

Εν κατακλείδι, είναι καλύτερο να µην σπαταλήσουµε άλλες 
λέξεις, παρά µόνο να προτρέψουµε το πλήρωµα της εκκλησίας 
µας να συνειδητοποιήσει πως η καταστροφή του περιβάλλοντος 
είναι ασέβεια στον Θεό και να το καλέσουµε  να µιµηθεί το ήθος 
και την αγάπη των Αγίων, που τόσο πολύ αγάπησαν τη φύση. Τέλος, 
ας αναπέµψουµε όλοι µια δέηση στον Σωτήρα µας, να ευσπλαχνι-
στεί για άλλη µια φορά τα δηµιουργήµατά Του και µε τη δική Του 
βοήθεια να αντιµετωπιστεί το µεγάλο αυτό πρόβληµα µε τις πραγ-
µατικά ανυπολόγιστες συνέπειες που µπορεί να επιφέρει.   

ΙΒ' Διαγωνισµός Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
Λυκειακός Κύκλος
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Παγκύπριος  Μαθητικός Διαγωνισµός

Συµµετείχαν οι µαθητές: Χατζηκώστα Εφραίµ του Β4, στη συγγραφή ποιήµατος και 
Ιωσηφίδου Σουζάνα του Α2, στη συγγραφή άρθρου.

οΤο άρθρο της µαθήτριά µας, Ιωσηφίδου Σουζάνας κέρδισε το 1  Παγκύπριο βραβείο.

Το ποίηµα του µαθητή µας  Χατζηκώστα Εφραίµ, διακρίθηκε µε έπαινο.

µε θέµα: «Της οµορφιάς διαβαίνω αιώνιος εραστής» Ζ. Βολτσκόβ,

 «Η οµορφιά θα σώσει τον κόσµο»  Ντοστογιέφσκι 

ο1  Παγκύπριο βραβείο
Της οµορφιάς διαβαίνω αιώνιος εραστής

Ποια είναι αυτή η οµορφιά, η οποία αξίζει τον αιώνιο θαυµασµό 
των ανθρώπων; Σε έναν κόσµο, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι 
έχουν σχηµατίσει µια «αποκρυσταλλωµένη» προκατάληψη της 
οµορφιάς - και γίνονται λάτρεις µονάχα του αισθητικού κάλλους- η 
διαχρονική αξία της περνάει σχεδόν απαρατήρητη και µένει στην 
αφάνεια. Δεν αντιλέγω, µέρος του ορισµού της οµορφιάς αποδίδεται 
και στην οπτική απόλαυση και αυτό αποδεικνύεται από την έµφαση 
που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στην φιλοκαλία ανθρώπων, ζώων και 
τοπίων. Ξεδιπλώνοντας την έννοια της οµορφιάς, µπορούµε να την 
αντιληφθούµε από µια άλλη οπτική γωνία και να την θαυµάσουµε σε 
όλο το φάσµα της.

Αντικρίζοντας έργα τέχνης, αντιλαµβανόµαστε πως το κάθε ένα 
ξεχωριστά κρύβει την δική του οµορφιά, η οποία πηγάζει από τον 
ψυχοσυναισθηµατικό κόσµο του καλλιτέχνη. Η οµορφιά της ψυχής 
και του πνεύµατός του αποτυπώνεται µε έναν µοναδικό τρόπο 
δηµιουργώντας έργα τέχνης που αποπνέουν σεβασµό και βαθειά 
συναισθήµατα. Η τέχνη εξυψώνει τον άνθρωπο, τον λυτρώνει 
εσωτερικά και του προσφέρει µια διέξοδο από την πεζότητα της 
καθηµερινότητας. Ο «εξιδανικευµένος κόσµος» που προσφέρεται 
µέσω της τέχνης είναι τόσο συγκλονιστικός, σε σηµείο που µας 
οδηγεί στο να ξεχνάµε τη µελαγχολία της πραγµατικότητας, να 
ξεχνάµε τον εαυτό µας. Η τέχνη έχει έναν µοναδικό σκοπό, τη 
φανέρωση της οµορφιάς.

Δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στη φύση ως ένα έργο ανυ-
πέρβλητης αξίας και οµορφιάς. Τα χρώµατα της γης, του ουρανού και 
του υγρού στοιχείου, η χλωρίδα και η πανίδα δένουν αρµονικά, 
υπενθυµίζοντάς µας πως ακόµα και το πιο µικρό στοιχείο της προκα-
λεί τον θαυµασµό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι «Ελεύθεροι Πο-
λιορκηµένοι» οι οποίοι µαγεύτηκαν από την οµορφιά της φύσης σε 
σηµείο που αναρωτιούνταν, αν άξιζε να µείνουν προσηλωµένοι στο 
χρέος τους ή να παραδοθούν στη φύση, απολαµβάνοντας τις 
τελευταίες τους στιγµές, ενωµένοι µε αυτήν την ανυπέρβλητη 
οµορφιά. Ανήχθηκαν στη σφαίρα του ονείρου και της µαγείας, που 
«έτρεµε η ψυχή τους µην ξαστοχήσει» 

Ποιο είναι όµως το µεγαλύτερο έργο τέχνης; Η ίδια η ζωή είναι η 
οµορφιά. Η ύπαρξη είναι το προσωπικό, µοναδικό δώρο της φύσης, 
το οποίο οφείλουµε να αξιοποιήσουµε µεταµορφώνοντας τον βίο σε 
ζωή, µέσα από αξίες και ιδανικά, την ψυχική και πνευµατική µας 
δύναµη. Ο Πλάτωνας αναφέρει: «Το κάλλος της ψυχής είναι άξιο µε-
γαλύτερης τιµής από το κάλλος του σώµατος». Το κάλλος της ψυχής 
παραµένει αδιάφθορο στον χρόνο, ενώ το κάλλος του σώµατος 
φθείρεται. Έπειτα, η αγάπη και η οµορφιά είναι δύο ίδιες έννοιες που 
εκφράζουν την απόλυτη έξαρση της ψυχής, αλλά και την απόλυτη 
αίσθηση του εαυτού µας. Η φράση: «Η οµορφιά θα σώσει τον κό-
σµο» του Ντοστογιέφσκι, δεν είναι τυχαία. Η αγάπη, σε συνδυασµό 
µε την ανθρωπιά µπορούν να πετύχουν µεγάλες αλλαγές, αφού ενώ-
νουν τους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε άνθρωπος 
να αναγνωρίσει την οµορφιά της ψυχής του.
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Καλλιτσιώνη Ανδριανή Β3



 Κλείνοντας, όποιος ξέρει να αναγνωρίζει την οµορφιά, πολλές 
φορές είναι καταδικασµένος να πνίγεται και να πονεί από την 
έπαρση της ασχήµιας. Αποζητά την οµορφιά µέσα από τα έργα 
τέχνης, τη φύση, την ίδια τη ζωή και την ελπίδα· µέσα από µικρές 
πράξεις ανθρωπιάς. Αυτή η επίγνωση είναι που δηµιουργεί το τρα-
γικό παράλογο της σύνδεσης της οµορφιάς µε την απαισιοδοξία. Οι 
πραγµατικοί εραστές της οµορφιάς είναι ταγµένοι να ζουν στην 
επικίνδυνη αυτή ισορροπία. Οι πραγµατικοί εραστές της οµορφιάς 
είναι πάνω από όλα εραστές της αγάπης, της ανθρωπιάς και της 
καθαρότητας της ψυχής.

Έπαινος

Της ψυχής µου το άνθος
ω ρόδο µαραµένο.

Και µε πίκρα καµωµένο
το µαύρο σου το χρώµα 
το αλλάζω και πεθαίνω.

Γιατί η φύση διάλεξε εµάς
να την υπηρετούµε 

και να µην την πυροβολούµε.

Της ψυχής µου τ' όνειρο
δεν έχει ούτε όριο.

Μπαίνεις µέσα το κυριεύεις
και αναπάντεχα µε παιδεύεις.

Την οµορφιά της ψυχής µου θα σώσω
και στον κόσµο όλο θα δώσω
καλοσύνη και αγάπη πολλή

µήπως και η κακία εξαφανιστεί.

Χατζηκώστα Εφραίµ Β4

Άνθος της ψυχής µου...

Γ' Παγκύπριος Διαγωνισµός 
ζωγραφικής και ποίησης

Η υπηρεσία Cyta, σε συνεργασία µε τον 
οργανισµό Cyprus Integrity Forum, διορ-
γάνωσε Παγκύπριο Διαγωνισµό στο µάθη-
µα της Τέχνης, µε θέµα τη «Διαφθορά». 

Στον διαγωνισµό, η µαθήτριά µας Ελευ-
οθερίου Αφροδίτη Γ1, κέρδισε το 1  Παγκύ-

πριο Βραβείο.

µε θέµα: «Διαφθορά»

ο1  Παγκύπριο βραβείο
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 …] Επιπρόσθετα, ένα εκ των ων ουκ άνευ χαρακτηριστικό του ενεργού πολίτη είναι η δηµοκρατική και πολιτισµένη διεκδίκηση των δικαιω-
µάτων του αλλά και η επίγνωση των υποχρεώσεών του, κάτι που δυστυχώς λίγοι κατορθώνουν να συνδυάσουν. Ο ενεργός Ευρωπαίος πολίτης 
καλείται να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα σύγχρονα προβλήµατα και να αντιληφθεί ότι η οικολογική καταστροφή, η απειλή ενός πυρηνικού 
πολέµου, η µετανάστευση, η οικονοµική κρίση, η κρίση στην παιδεία, η έκπτωση των αξιών και η αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου είναι 
θέµατα που αφορούν όλους µας. Η κοινωνία µας έχει ανάγκη από πολίτες συνειδητοποιηµένους, δηµοκρατικούς, κριτικά σκεπτόµενους, που 
γνωρίζουν πώς να συµπεριφέρονται την κατάλληλη στιγµή, θέτοντας φραγµούς στις προκλήσεις των καιρών. 

Είναι γενικώς παραδεκτό, ότι τα ποσοστά της αποχής στις εκλογές έχουν κτυπήσει κόκκινο. Οι πολίτες θεωρούν ασήµαντη και άνευ ουσίας 
την ψήφο τους, γεγονός που παραβιάζει κατά κάποιο τρόπο την αρχή της δηµοκρατίας για το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το 
δικαίωµα αυτό µπορεί να µας βγάλει από το αδιέξοδο που βρισκόµαστε, φτάνει να ψηφίσουµε. Οι πολίτες, όµως, πρέπει να αναπτύξουν µεταξύ 
τους σχέσεις ενότητας, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη κοµµατικές παρατάξεις ή οποιαδήποτε οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Διότι, ο 
φανατισµός είναι µια αµιγώς αντιδηµοκρατική κατάσταση που συχνά οδηγεί στη χειραγώγηση και στην πνευµατική αποχαύνωση. Εποµένως, οι 
πολίτες ψηφίζοντας αµερόληπτα µε βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου και τη µελλοντική του προσφορά θα φτάσουν σε 
επιθυµητά αποτελέσµατα. Ας τονιστεί ότι η αποχή δηλώνει αδιαφορία και η εποχή µας δεν επιτρέπει µια τέτοια στάση καθώς έτσι φαλκιδεύεται 
η δηµοκρατία και οι θεσµοί αποδυναµώνονται. 

Οι Ευρωεκλογές είναι µια ευκαιρία για τον Κυπριακό λαό να συµµετάσχει µαζικά και να αποδείξει ότι η χώρα του µπορεί να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οι Κύπριοι έχουν έναν ακόµα λόγο να συµµετέχουν στις Ευρωεκλογές, ψηφίζοντας τους 
ικανότερους αντιπροσώπους που θα διαπραγµατευθούν δυναµικά το θέµα του κυπριακού ζητήµατος και διεκδικώντας τα αυτονόητα. Η Ευρώπη 
ως θεµατοφύλακας των ανθρώπινων δικαιωµάτων µπορεί να προφυλάξει την Κύπρο, θέτοντας φραγµούς στις προκλητικές ενέργειες και 
απαιτήσεις της Τουρκίας. […]

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η κατ' επίφαση δηµοκρατία και η φαινοµενική ελευθερία δεν αποτελούν προνόµια για τον Ευρωπαίο πολί-
τη. Η Ευρώπη, µας καλεί και έχουµε δικαίωµα, αλλά πρωτίστως υποχρέωση, να ανταποκριθούµε. Απόδειξη της αγωνίας µας και της θέλησής 
µας για πρόοδο θα αποτελέσει η ψήφος µας στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, καταθέτοντας έτσι τη δική µας φωνή µέσα σε µια κοινωνία πο-
λιτών µε δηµοκρατικές αρχές και ανθρωπιστικά ιδανικά. 

Γενικό θέµα: «Ευρωεκλογές 2019: Ενεργός Ευρωπαίος Πολίτης»

«Το µεγαλύτερο µέτρο της δηµοκρατίας δεν είναι ο βαθµός ελευθερίας, ούτε ο βαθµός ισότητας, αλλά µάλλον ο βαθµός συµµετοχής».

Alain de Benoist (Γάλλος φιλόσοφος)

ος3  Ευρωπαϊκός Διαγωνισµός 
Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τη Β’ Λυκείου

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, σε συνεργασία µε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, διοργάνωσε διαγωνισµό 
παραγωγής γραπτού λόγου, στον οποίο συµµετείχαν 42 Δηµόσια και Ιδιωτικά Σχολεία. Στον διαγωνισµό διακρίθηκε η µαθήτριά µας 
Παπαπολυδώρου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω Β4, η οποία, µε τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν διακριθεί, θα συµµετέχει σε Σύνοδο της Ευρωβουλής 
των Νέων -EUROSCOLA- στο Στρασβούργο, κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Διαγωνισµοί και Προγράµµατα



Το σχολείο µας συµµετείχε στον διαγωνισµό CSMM Genius 
Genetics Quiz µε δύο οµάδες µαθητών/τριών της Β’ και Γ’ τάξης,  
µε συντονίστρια καθηγήτρια τη βιολόγο κ. Αλίνα Γιάντσιου -  Κυ-
ριακού. Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου, στις 18 Απριλίου 2019 και συνδιορ-
γανωτές υπήρξαν το Υπουργείο Παιδείας, η Διεύθυνση Μέσης 
Εκπαίδευσης και η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου του Ινστι-
τούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τα αποτελέσµατα 

η
ανέδειξαν στην 3  θέση την πρώτη οµάδα.

Συµµετείχαν οι πιο κάτω µαθητές:
η1  οµάδα: Θεοδώρου Αδάµος Γ3, Αντωνίου Μαριάννα Β1 

 Κωνσταντίνου  Άννα Β2
η2  οµάδα: Νικολάου Μιχάλης Γ9, Ματθαίου Κωνσταντίνα Β2

 Τσέρτσγουορτ Λίλη Β2

18 Απριλίου 2019
ος

7  Διαγωνισµός γνώσεων CSMM Genius Genetics Quiz 

Διαγωνισµοί και Προγράµµατα
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Στα πλαίσια του επαγγελµατικού προσανατολισµού, οι 
µαθητές µας της Α’ Λυκείου παρακολούθησαν σειρά διαλέ-
ξεων, διάφορων επιστηµονικών κατευθύνσεων. Στις διαλέ-
ξεις, οι οµιλητές ενηµέρωσαν τα παιδιά, όσον αφορά σε 
επαγγελµατικές αναζητήσεις και απάντησαν σε ερωτήµατα 
και προβληµατισµούς τους. Οι µαθητές επέδειξαν σηµαντι-
κό ενδιαφέρον και φάνηκαν να αναζητούν, µέσα από το πε-
ριεχόµενο των συζητήσεων, τις δικές τους επιδιώξεις και 
όνειρα.

22-24 Νοεµβρίου 2019
Στοχεύω στο µέλλον

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Στις 12 Ιανουαρίου 2019, πραγ-
µατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο 
Λευκωσίας ηµερίδα, µε θέµα τα 
επαγγέλµατα υγείας. Την ηµερίδα 
συνδιοργάνωσαν οι σύνδεσµοι Χη-
µικών και Φυσιογνωστών - Βιολό-
γων καθηγητών ΟΕΛΜΕΚ και το 
τµήµα Επιστηµών Ζωής και Υγείας 
του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας. Κα-
τά τη διάρκειά της, δόθηκε στους µα-
θητές δυνατότητα, µέσα από βιωµα-
τικά εργαστήρια, να γνωρίσουν τις 

12 Ιανουαρίου 2019
Ηµερίδα για τα επαγγέλµατα υγείας

επιστήµες της Φαρµακευτικής, της 
Βιολογίας, της Διατροφολογίας - 
Διαιτολογίας και της Νοσηλευτικής, 
καθώς και να διατυπώσουν ερωτή-
µατα, που αφορούν στα προγράµµα-
τα σπουδών των Επιστηµών Ζωής 
και Υγείας, γενικά. 

Στην ηµερίδα συµµετείχαν οι πιο 
κάτω µαθητές/τριες:

Γεωργίου Άγγελος Α4 
Παναγιώτου Ανδρέας Α4

Σωτηρίου Δηµήτρης Α4

 Κυριάκου Ζήνα Α4
Ανδρονίκου Αθανασία Α4

Γιουσέφ Μαράµ Α4
Θεοδώρου Ήλια Α3

Ορφανίδου Αντζελίνα Β1
Βασίλεβα Βανέσα Β1

Ονουφρίου Θεοδώρα Γ8
Ζάκου Ελένη Γ9

µε συνοδό καθηγήτρια 
τη βιολόγο κ. Αλίνα 

Γιάντσιου -  Κυριακού

µε θέµα: «Αγγίζω την Υγεία»

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οργανώθηκε από την Αστυ-
νοµία Κύπρου, εκστρατεία ενηµέρωσης για την οδική ασφάλεια. Στο 
σχολείο µας, οι µαθητές παρακολούθησαν διάλεξη, στην οποία οι 
οµιλητές, µε δυνατή επιχειρηµατολογία, υπερτόνισαν την επιτακτική 
ανάγκη καλλιέργειας οδικής συνείδησης, ώστε να θρηνούµε λιγό-
τερα θύµατα στην άσφαλτο.

14 Ιανουαρίου 2019
Διάλεξη για την οδική ασφάλεια Здравствуйте! 

Меня зовут Никол Андреу! 
Мне 16 лет. Я с Кипра из Ларнаки.
Я ученица. 
В субботу у меня нет школы.
В свободное время в субботу в 11 часов 30 минут я 

обедаю. 
В 14 часов я слушаю музыку. 
В 15 часов я гуляю на море. 
В 16 часов 30 минут я смотрю телевизор. 
В 18 часов я гуляю в парке. 
В 21 час 30 минут я сплю. 
Так я провожу свободное время!!! 

Никол Андреу (Νικολέττα Ανδρέου), Класс В8

        Свободное  время

Меня зовут Афина.
Это моя  мама.
Её зовут Лена Михаил.
Она не работает, она домохозяйка.
Ей 42 года.Она с Кипра из Ларнаки. 
Моя мама говорит 
по- гречески и неплохо
 знает английский язык.
Её хобби кулинария. Она талантливая.
Утром она очень любит гулять на море. 
Её семья небольшая.
У неё есть одна старшая сестра, одна младшая 
сестра и один старший брат.Её отец умер в 2003 году , 
а её мама на пенсии.
Я очень люблю маму!!

Афина Кулубри  (Αθηνά Κουλουμπρή),  Класс В2

Моя мама

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Στις 9 Φεβρουαρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε στη Λεµεσό, το 
o

12  συνέδριο για τα ναρκωτικά, µε θέµα «Πρόληψη-Εφόδιο και 
Επένδυση για το Μέλλον». Στο Συνέδριο, οι µαθήτριες του Σχο-
λείου µας, Σούλα Μαρία Ελένη και Παναγή Άντρια του Γ3, υπό 
την επίβλεψη της καθηγήτριάς τους Αλίνας Γιάντσιου – Κυρια-
κού και µε την πολύτιµη αρωγή του ΒΔΑ’ κ. Ανδρέα Βίττη, 
παρουσίασαν εργασία µε θέµα: «Νέες εξαρτησιογόνες ουσίες, 
ανακαλύπτοντας την κόλαση των ναρκωτικών». 

9 Φεβρουαρίου 2019 
ο12  Μαθητικό Ιατρικό Συνέδριο Λυκείων

Περίληψη της εργασίας:

Ο ρυθµός διοχέτευσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη σύγ-
χρονη αγορά παρουσιάζει αυξανόµενη πορεία. Τα ναρκωτικά, 
κρυµµένα πίσω από εξωραϊσµένες ονοµασίες, όπως «νέα 
ναρκωτικά», απειλούν τη ζωή ανθρώπων καθηµερινά. Οι νέοι, 
ως πιο ευεπίφοροι στη χρήση αλλά και την κατάχρηση ουσιών -
στάση που ενδεχοµένως οφείλεται στην «ταραγµένη» νεανική 
ψυχοσύνθεση- βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο.

Η άγνοια γύρω από το θέµα, ως απόρροια πνευµατικής έν-
δειας ή και ελλιπούς ενηµέρωσης, αποτέλεσε την κινητήρια δύ-
ναµη για την προετοιµασία µίας παρουσίασης, αναφορικά µε τις 
σύγχρονες εξαρτησιογόνες ουσίες, το πώς αυτές επηρεάζουν το 
ανθρώπινο σώµα, κυρίως όµως, πώς οι νέοι µπορούν προλη-
πτικά να προστατευθούν από τη µάστιγα των ναρκωτικών.

Στο συνέδριο συµµετείχαν οι πιο κάτω µαθητές/ τριες του Γ3:
Σούλα Μαρία Ελένη 

Παναγή  Άντρια 
Μώρος Ιωάννης 

Φάττα Τέλλος 
Στυλιανού Παναγιώτα 

µε θέµα:  «Πρόληψη - Εφόδιο και Επένδυση για το Μέλλον»

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Με στόχο την εκπαίδευση των µαθητών µας στο θέµα 
της παραγωγής λόγου και της συγγραφής, πραγµατο-
ποιήθηκε τον Φεβρουάριο βιωµατικό εργαστήρι, στο 
οποίο συµµετείχαν µαθητές των κλασικών σπουδών, µε 
προσκεκληµένο τον φιλόλογο κ. Χρήστο Αργυρού. Τα 
παιδιά ενεπλάκησαν µε πολύ παραγωγικό τρόπο και θε-
τική διάθεση, εργασίες και παιχνίδια, όπως το να δώ-
σουν σε µια ιστορία δικό τους τέλος και να δηµιουργή-
σουν µια άλλη δική τους. Ήταν µια δυνατή εµπειρία µε 
δηµιουργικό αποτέλεσµα.

13 Φεβρουαρίου 2019
Βιωµατικό εργαστήρι 
Δηµιουργικής Γραφής

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Στις 16 Φεβρουαρίου 2019, η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου, το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισµού και το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας συνδιορ-
γάνωσαν στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, ηµερίδα µε θέµα το Μικροβίω-
µα. Την ηµερίδα παρακολούθησαν µε συνοδό τη βιολόγο κ. Αλίνα 
Γιάντσιου - Κυριακού, οι πιο κάτω µαθητές / τριες του σχολείου µας: 

Νικολάου Μιχάλης Γ9,  Παναγιώτου Ανδρέας Α4 

Γεωργίου Άγγελος Α4,  Ορφανίδου Αντζελίνα Β1

16 Φεβρουαρίου 2019 
Ηµερίδα για το «Μικροβίωµα»

Λάµπρου Ευφροσύνη Α4, 
Παναγιώτου Αντρέας Α4, 

Γεωργίου  Άγγελος Α4

 Γεωργίου  Άγγελος Α4 
Ανδρέου Μαρία  Α4

Αντώνη 
Κυριακή Α2

Μακροµάλλη Δανάη Α3 
Λυσάνδρου Μαγδαληνή Α3

 Πετεινού Παναγιώτης Α02Χατζηµάρκου Έλενα Α2
Χατζηµάρκου Γιάννα Α2

Κωνσταντίνου
Ρογήρος  Α2

Λάµπρου
Ευφροσύνη  Α4

Ονουφρίου Λεόντιος Α3,
Ιωάννου Χρίστος Α5
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18 Φεβρουαρίου 2019
Εκπροσώπηση του σχολείου µας στο Προεδρικό Μέγαρο

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, αντιπροσωπεία µαθητών και µαθητριών του 
Σχολείου µας, στα πλαίσια της τρίτης άτυπης συνεδρίας του υπουργικού συµ-
βουλίου, επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο, µε τη συνοδεία δύο καθηγη-
τριών. Οι µαθητές/τριες ενηµερώθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη 
και τους Υπουργούς και Υφυπουργούς της κυβέρνησης, για τα νέα αναλυτικά 
προγράµµατα, που αφορούν στην παιδεία της Κύπρου. Αναλυτικότερα, αφού 
παρουσιάστηκαν επιγραµµατικά οι εισηγήσεις κάθε Υπουργού και δόθηκαν 
πληροφορίες για τις επικείµενες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, στις οποίες 
πρόκειται να προβεί η Κυπριακή Δηµοκρατία, δόθηκε η ευκαιρία στους µαθη-
τές να διατυπώσουν τις απόψεις τους για θέµατα, που σχετίζονται µε τη βελ-
τίωση και αναβάθµιση του συστήµατος της εκπαίδευσης, καθώς και να εκθέ-
σουν τους προβληµατισµούς τους. Με τη λήξη της συνεδρίας, ακολούθησε δε-
ξίωση στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου οι µαθητές σχολείων από 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να 
ανταλλάξουν ιδέες και µε τους ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και 
µε συνοµήλικούς τους, µαθητές άλλων σχολείων. Ήταν µια πολύ δυνατή 
εµπειρία, αφού δόθηκε ευκαιρία στον µαθητόκοσµο να συνοµιλήσει µε τους 
αξιωµατούχους του κράτους.

Βασιλείου Στέφανη Γ4

Παναγή Κωνσταντίνος Γ4

Βασίλεβα Βανέσα Β1

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στο Ολυµπιακό Μέγαρο, πραγ-
µατοποιήθηκε  το 8ο Μαθητικό Συνέδριο «Pierre de Coubertin». Το 
θέµα του συνεδρίου που διοργανώθηκε από την Επιτροπή «Pierre de 
Coubertin» της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας Κύπρου (ΕΟΑΚ), 
ήταν «Ο αθλητής ως πρότυπο µέσα από τα µάτια των µαθητών».

Στο συνέδριο συµµετείχαν 150 περίπου µαθητές από πέντε 
Λύκεια της Κύπρου, που είναι το Παγκύπριο Γυµνάσιο (Λευκωσία), 
το Λύκειο Κοκκινοχωρίων (Αµµόχωστος), το Λύκειο Λιβαδιών 
(Λάρνακας), το Λύκειο Λινόπετρας (Λεµεσός), και το Λύκειο Αρχ. 
Μακαρίου Γ' (Πάφος), ενώ ξεχωριστή ήταν και φέτος η παρουσία 
µαθητών από την Ελλάδα. Φέτος προσκλήθηκαν από την ΕΟΑΚ, 
µαθητές της Σχολής Αντωνοπούλου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση». 

ο8  Μαθητικό συνέδριο «Pierre de Coubertin»
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ          

Ανατρέχοντας στις βασικές αξίες του Ολυµπισµού, ανιχνεύει 
κανείς και τη µορφή του γνήσιου αθλητή που θα έπρεπε να αποτε-
λούσε πρότυπο σήµερα. Ο ολυµπισµός συνοψίζεται στο εὖ αγωνίζε-
σθαι, δηλαδή βασίζεται από τη µία πλευρά στον αγώνα, την προσπά-
θεια, το κουράγιο (το αγωνίζεσθαι) και από την άλλη στην ειρήνη, τη 
συναδέλφωση, την ευγενή άµιλλα, τη συµµετοχή (το εὖ). Δεν υπάρ-
χει αθλητής που έχει εξασφαλίσει τη συµµετοχή του στους Ολυµπια-
κούς Αγώνες και δεν έχει πραγµατικά αγωνιστεί στη ζωή του. Η 
επίτευξη των ορίων δεν µπορεί παρά να είναι αποτέλεσµα θυσιών 
και τεράστιας προσπάθειας καθώς δεν υπάρχει εύκολος δρόµος 

22 Φεβρουαρίου 2019

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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προς την κορυφή. Το έτερο σκέλος της ευγενούς άµιλλας και της συ-
ναδέλφωσης καθώς και η σηµασία της συµµετοχής, δυστυχώς όµως 
δεν προάγονται στις µέρες µας. Όσο δίνεται σηµασία στη νίκη, στο 
εγώ, στο θεαθήναι και στην προβολή, υποχωρούν όλες οι έννοιες που 
έχουν να κάνουν µε την αλληλεπίδραση των ανθρώπων... έννοιες υψί-
στης σηµασίας, όπως ο αλληλοσεβασµός και η φιλία. Σε αυτό το πε-
δίο, οι περισσότεροι πρωταθλητές δεν αποτελούν παράδειγµα προς 
µίµηση. Έχουν παρασυρθεί σε έναν υπέρµετρο αγώνα να επικρατή-
σουν έναντι των υπολοίπων, µε κάθε κόστος. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 

Καράντου Κωνσταντίνα, Χαραλάµπους Γλαύκη, Φιλόλογοι

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

− Όχι βία στα γήπεδα! 

− Ας αντισταθούµε στην εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού!

− Αξία έχει η συµµετοχή και όχι η νίκη!

− Μακριά από αναβολικά και οποιεσδήποτε εξαρτήσεις! 

− Ό, τι δε µας σκοτώνει µας κάνει πιο δυνατούς!

«Το µήνυµα του ολυµπισµού προς κάθε άτοµο είναι να αναζητήσει την 
υπεροχή και να υπερβεί τις ικανότητές του». Pierre de Coubertin

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Στις 12 Δεκεµβρίου και 7 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκαν στο Σχολείο µας επιµορ-
φωτικά σεµινάρια, µε σκοπό την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, σε θέµατα που 
στοχεύουν στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και µεθόδους, οι 
οποίες µπορούν να βοηθήσουν, ώστε να εξυγιαίνονται δύσκολες καταστάσεις στον 
χώρο της διδασκαλίας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί πραγµατοποίησαν συντονισµούς 
κλάδων και προγραµµατισµούς ύλης και µαθηµάτων.

12 Δεκεµβρίου 2018 και 7 Μαρτίου 2019
Ηµέρα Εκπαιδευτικού

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Στις 04/04, οι µαθητές/τριές µας παρα-
κολούθησαν διάλεξη µε θέµα τις κρο-
τίδες και µε απώτερο στόχο την πρό-
ληψη, εν όψει των εορτών του Πάσχα. Ο 
κ. Οδυσσέας Παπαδόπουλος, εκπρό-
σωπος της Αστυνοµίας, µίλησε στα παι-
διά για τη σοβαρότητα του κινδύνου 
που επιφυλάσσει το έθιµο των κροτί-
δων, καλώντας τα να επιδείξουν την 

ανάλογη ωριµότητα και υπευθυνότητα, προστατεύοντας 
τους εαυτούς τους, αλλά και τον κάθε ανυποψίαστο πολίτη.

4 Απριλίου 2019
Διάλεξη για τις κροτίδες

Ιωσηφίδου  Σουζάνα Α2

Προδρόµου Πρόδροµος Β7 Χριστοφή Δηµήτρης Β3 Ηλία  Πετρούλα Γ2
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Οι «Νέοι Δηµοσιογράφοι για το Περιβάλλον» είναι ένα διεθνές δί-
κτυο νέων ηλικίας 11-21 ετών, που ασχολούνται µε την περιβαλλο-
ντική δηµοσιογραφία και την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη· 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες και συντονίζεται 
από το µη κερδοσκοπικό και µη κυβερνητικό Ίδρυµα Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, που εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Για την Κύπρο, ο 
εθνικός χειριστής του προγράµµατος είναι ο µη κερδοσκοπικός και 
µη κυβερνητικός οργανισµός CYMEPA – Οι φίλοι της θάλασσας και 
για τη Μέση Εκπαίδευση, την εποπτεία του έχει η Επιθεώρηση Φυσιο-
γνωστικών / Βιολογίας / Γεωγραφίας.

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράµµατος «Νέοι Δηµοσιο-
γράφοι για το Περιβάλλον - Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την 

Αειφορία», η οµάδα των µαθητριών του σχολείου µας, µε συντονί-
στρια την καθηγήτρια της Βιολογίας, κ. Αλίνα Γιάντσιου- Κυριακού, 
ετοίµασαν εργασία µε θέµα «ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΘΡΥΨΑΛΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΠΟΎ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»; Η εργα-
σία µεταφράστηκε και στα Αγγλικά. Επίσης, στο «Δ’ Μαθητικό Συνέ-
δριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία», στις 6 Απριλίου 2019, οι 
µαθήτριες εξέθεσαν αφίσα µε τον τίτλο της εργασίας τους, την οποία 
κατασκεύασαν στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράµµατος.

Στο πρόγραµµα συµµετείχαν οι πιο κάτω µαθήτριες του Β1:

Ορφανίδου Αντζελίνα, Αντωνίου Μαριάννα 

Γοπριάλ Πάολα, Σάρδαλου Ειρήνη, Ζαχαρία Ανθή

 Αυξεντίου Ραφαέλλα, Καραπάσιη Άννα

Πρόγραµµα 
«Νέοι Δηµοσιογράφοι 

για το Περιβάλλον»

6 Απριλίου 2019
Δ’ Μαθητικό Συνέδριο για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία
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Αποσπάσµατα από την εργασία:

«...Γενικά, η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι άµεσα συνυφασµένη 
µε τις δραστηριότητες των ανθρώπων, την εξέλιξη της τεχνολογίας 
και της επιστήµης. Βέβαια, η πρόοδος των δύο τελευταίων, έχει 
προσφέρει σηµαντικά οφέλη στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα όµως 
επιφέρει και δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέ-
κταση στην υγεία των ανθρώπων. Η ατµοσφαιρική σκόνη δεν είναι 
φυσικά κάτι το πρωτόγνωρο για πολλούς από εµάς. Η πείρα από 
πολλές αντίστοιχες καταστάσεις, µας διδάσκει ορισµένους απλούς 
κανόνες προστασίας για το καλό της υγείας µας. Ένας από αυτούς, 
είναι ο περιορισµός των άσκοπων µετακινήσεων σε περιοχές όπου 
υπάρχει επιβάρυνση της ατµόσφαιρας, αλλά και η αποφυγή της 
παρατεταµένης έκθεσης και της έντονης δραστηριότητας σε τέ-
τοιους χώρους, σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες και την 
υγρασία».

«...In general, air pollution is directly interwoven with human 
activities, technology and science. Of course, the progress of the 
latter two has brought significant benefits to mankind, but it also 
has adverse effects on the environment and, by extension, human 
health. Atmospheric dust, of course, is not something unpreceden-
ted for many of us. Experience from many similar situations 
teaches us some simple rules of protection for the good of our 
health. One of them is to limit unnecessary movements to areas 
where there is a burden on the atmosphere, but also to avoid 
prolonged exposure and intense activity in such areas, coupled 
with high temperatures and humidity».

Χριστοφή Χρίστος  Α3

Συνέδρια - Διαλέξεις - Ηµερίδες
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Η 1η Οκτωβρίου, από το 1960 και µετά, σηµατο-
δοτεί την επέτειο της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας 
της Κύπρου, µετά τον αγώνα ενάντια στους Άγγλους 
αποικιοκράτες, κατά την περίοδο 1955-1959.

Οι µαθητές µας τίµησαν το µεγάλο αυτό επίτευγ-
µα του κυπριακού ελληνισµού, µε τραγούδια, ποιή-
µατα και συνθήµατα, µέσα από τα οποία εκδήλω-
σαν την αγάπη τους για το νησί της Αφροδίτης.

28 Σεπτεµβρίου 2018
Επέτειος Ανακήρυξης της 

Κυπριακής Δηµοκρατίας
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Η 28η Οκτωβρίου 1940... µια επέτειος, ένας θρύλος, µια µνήµη κι 
ένα χρέος. Την 28η Οκτωβρίου 1940, το εκκρεµές της ιστορίας κα-
λούσε και πάλι τον µαρτυρικό λαό των Ελλήνων να προασπίσει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δηµοκρατία, στοιχεία που µετέδωσε 
στην οικουµένη µε τους ένδοξους και λαµπροφόρους αγώνες του. Η 
ελληνική ψυχή, γονιµοποιηµένη από το διαχρονικό όραµα της ελευ-
θερίας, αντιτάχθηκε στην ιταµή αξίωση των Ιταλών φασιστών για την 
παράδοση του εθνικού εδάφους, αποκλείοντας έτσι, τη δυνατότητα 
στις δυνάµεις του Άξονα να υποτάξουν την Ευρώπη.

26 Οκτώβρη 2018
Εορτασµός του Ελληνικού  Έθνους 
και της Σηµαίας- Επέτειος του ΟΧΙ
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Με τη γιορτή της σηµαίας, ανακηρύχθηκαν οι σηµαιοφό-
ροι και παραστάτες του Σχολείου µας, ενώ το αφιέρωµα που 
ακολούθησε για το έπος του '40 τίµησε, µε κάθε πανηγυρικό 
και επιβλητικό χαρακτήρα, την ελληνική µεγαλοσύνη.

Σηµαιοφόροι και Παραστάτες
Λάβαρο: 
 Θεοδώρου Αδάµος Γ3

Ελληνική Σηµαία: 
 Χριστοδούλου Κατερίνα Γ8

Κυπριακή Σηµαία: 
 Παναγή Κωνσταντίνος Γ4

Παραστάτες:
 Βασιλείου Στέφανη Γ4
 Σούλα Ελένη Μαρία Γ3
 Χατζηγιάννη Αναστασία Γ9
 Σιάλου Χριστόφορος Γ9
 Καλογήρου Κωνσταντίνα Γ6
 Κερτεπενέ Μιχάλης Κουλέρµος Γ8
 Νικολάου Μιχάλης Γ9
 Παναγή Σωτηρούλα Γ5

Επιλαχόντες:
 Αντωνίου Χρυσοβαλάντω Γ9
 Ονουφρίου Θεοδώρα Γ8
 Παναγή Χρίστος Γ9
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15 Νοέµβρη 2018
Καταδίκη ψευδοκράτους

Συγκεντρωθήκαµε σήµερα εδώ, όχι για να γιορτάσουµε µια επέτειο, αλλά 
για να καταδικάσουµε µε όλη τη δύναµη της ψυχής µας, την παράνοµη αποσχι-
στική ενέργεια της Τουρκίας για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 
Νοεµβρίου το 1983. Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε, που η Τουρκία και ο 
τότε κατοχικός ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς, ανακήρυξαν την κατεχόµενη πατρίδα 
µας σε ψευδοκράτος. Αυτή η ενέργεια, η οποία δεν έγκειται σε καµιά διάταξη 
του διεθνούς δικαίου και σε κανένα άρθρο του συντάγµατός µας, καταδικάστη-
κε από το Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει αποφανθεί ότι το ψευδοκράτος είναι ανύπαρ-
κτο και δεν υφίσταται ως τέτοιο. Το ψευδοκράτος δεν αναγνωρίζεται από κανέ-
να άλλο κράτος, πλην της Τουρκίας. Η παράνοµη ανακήρυξη της δήθεν 
«Τουρκικής Δηµοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», ήταν το αποκορύφωµα των 
διχοτοµικών ενεργειών, που µεθόδευσε η Άγκυρα και που αποκλειστικό στόχο 
είχαν την εδραίωση της διαίρεσης και της κατοχής. 

Εµείς, οι µαθητές του Λυκείου Λιβαδιών, καταδικάζουµε την τουρκική ει-
σβολή του 1974, την παράνοµη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, τη συνεχή 
καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, την αλλαγή των τοπωνυµίων 
µας και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισµένων µας.

 Με όλη τη δύναµη της ψυχής µας, εκφράζουµε τη θλίψη και την αγανά-
κτησή µας, για τη συνεχιζόµενη κατοχή της πατρίδας µας από τα τουρκικά 
στρατεύµατα και τονίζουµε ότι δεν µπορεί και σε καµία περίπτωση, η αλαζονι-
κή συνεχιζόµενη στάση της Τουρκίας να κάµψει το φρόνηµά µας, τις αντιστά-
σεις µας, τη βούλησή µας για επίτευξη µιας δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής 
λύσης του κυπριακού προβλήµατος. «Οι µαθητές δε συµβιβάζονται µε την 
κατοχή και τη διχοτόµηση». Ευελπιστούµε ότι θα έρθει σύντοµα η µέρα της 
ελεύθερης επιστροφής στα χωριά και τις πόλεις µας.
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Με τους στίχους αυτούς, ο ποιητής 
Γιάννης Ρίτσος, ύµνησε το Πολυτεχνείο του 
Νοέµβρη του 1973, κορυφαία  στιγµή Αντί-
στασης του Ελληνικού λαού ενάντια στη 
δικτατορία που επιβλήθηκε µε τα όπλα, τον 
Απρίλη του 1967 στην Ελλάδα. Η φοιτητιώ-
σα νεολαία, µε το σύνθηµα «ψωµί, παιδεία, 
ελευθερία», αποτέλεσε την ψυχή του αγώ-
να, για την κατάλυση της δικτατορίας και 
την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. Με την 

εκδήλωσή µας, στεκόµαστε κι εµείς ταπεινοί προσκυνητές 
µπροστά στη µνήµη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου και θυµό-
µαστε, πόσο µεγάλο είναι το χρέος µας, να διαφυλάξουµε τα αγα-
θά της δηµοκρατίας και της ελευθερίας. 

16 Νοέµβρη 2018
Επέτειος του Πολυτεχνείου

« Πάνω σ' κείνη ...την πεσµένη πόρτα
δώσανε ξανά τον όρκο,

όρκο της νιότης
της ζωής, της λευτεριάς

όρκο του ονείρου και της πράξης ». 
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«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»! Ηµέρα βαθιάς 
χαράς και αγαλλίασης για την οικουµένη· ο Θεός, 
απέδειξε έµπρακτα την αγάπη Του ... απέστειλε τον 
υιό Του, για να σώσει τον άνθρωπο από την αµαρτία. 

Έσκυψε από τον ουρανό και χαµήλωσε το σώµα 
του προς τους ανθρώπους, για να ανέβει ο καθένας 
από µας στους ώµους Του και να βρει ανάπαυση κι 
ελπίδα, προσωπική και οικουµενική. 

Όµορφες σκέψεις κατακλύζουν το µυαλό, κα-
θώς ακούγονται, υπέροχοι ύµνοι και κατανυκτικά 
κείµενα.

21 Δεκεµβρίου 2018
Γιορτή Χριστουγέννων -
Ωσαννά εν τοις Υψίστοις…

Οι µαθητές µας, µε τη συνοδεία του µουσικού του Σχολείου µας κ. Γιώργου Κάρβελ-
λου, επισκέφθηκαν χώρους των κοινοτήτων µας τραγουδώντας Χριστουγεννιάτικα τρα-
γούδια, µε σκοπό την ενίσχυση του ταµείου Πρόνοιας του Σχολείου µας.

Κάλαντα στον Σύλλογο
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Ο Μακάριος αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία της Κύπρου, καθώς 
αγωνίστηκε για την προάσπιση του κυπριακού δικαίου. Ας κρατήσου-
µε στη µνήµη, την καρδιά και τον νου µας την προσωπικότητά του, ως 
ενός µεγάλου ηγέτη, το έργο του οποίου πρέπει να παραδειγµατίζει 
πολλούς.

18 Ιανουαρίου 2019
Μνήµη Εθνάρχη Μακαρίου

Οι τρεις ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγό-
ριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, 
οι µελίρρυτοι ποταµοί της σοφίας, µε την πνευ-
µατική τους αλκή, την πολύπλευρη δράση και 
τα απαράµιλλα κείµενά τους, αναδείχθηκαν 
φωτεινοί φάροι, όχι µόνο για την Ορθοδοξία, 
αλλά και για όλο τον πολιτισµό. Αναδείχθηκαν 

επίσης και απαράµιλλοι παιδαγωγοί· οι συµβουλές και οι 
παραινέσεις τους προς τους γονείς, τους νέους και τους διδα-
σκάλους παραµένουν επίκαιρες σε κάθε εποχή.

28 Ιανουαρίου 2019 
Γιορτή των 
Ελληνικών Γραµµάτων

27 Ιανουαρίου 2019
Ονοµαστήρια Μητροπολίτη
κ. Χρυσοστόµου

Στις 27/01, µαθητές και µαθήτριες του Σχολείου µας, επι-
σκέφθηκαν τον Μητροπολίτη Κιτίου, για να τιµήσουν την ονοµα-
στική του εορτή. Ο µητροπολίτης, µε εγκαρδιότητα και απέραντη 
αγάπη, φιλοξένησε για λίγο τα παιδιά, προσφέροντάς τους τη 
ζεστασιά και τη στοργή ενός ποιµενάρχη.
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Ο Ζήδρος του έπους της ελευθερίας, Γρηγόρης Αυξεντίου, µας 
έδειξε πώς πολεµούν οι ήρωες και πώς πεθαίνουν οι Έλληνες· 
τόλµησε να διεκδικήσει, µιλώντας πρώτα από όλα µε την ψυχή 
και ύστερα µε το ντουφέκι. Επέλεξε τη θυσία, ως έµπρακτη 
απόδειξη του πόσο ποθούσε την ελευθερία· η πορεία, η δράση 
και η προσωπικότητά του εµπερικλείουν ό,τι πιο όµορφο και 
αγνό προσέφερε στην ιστορία µας, το έπος του ‘55-59.

Οι µαθητές µας, µε δέος και κατάνυξη, απέδωσαν τιµή στον 
ήρωα, αποδεικνύοντας ότι ο Αυξεντίου αποτελεί για τους νέους 
υπόδειγµα παλικαριάς και ανδρείας, αλλά και στάση ζωής.

4 Μαρτίου 2019
Γρηγόρης, ο Σταυραετός
του Μαχαιρά

Σε λίγο όλα θα τελειώσουν ή µήπως άραγε τότε θ' αρχίσουν; 
Τούτη η δίψα για ζωή, ο άσβεστος πόθος για απελευθέρωση, η 
έξαλλη καρδιά που πάει να σπάσει, καθώς επιδιώκει να χωρέ-
σει µέσα τους πάντες, φίλους και οχτρούς, Κύπριους και Εγγλέ-
ζους, ζωή και θάνατο µαζί σαν ένα. Δε γίνεται να τελειώνει εδώ. 
Η ξέχειλη φιλοπατρία που αναβλύζει από τα έσω δε νικιέται. 
Καµιά φωτιά δεν είναι ικανή να την κάψει. Σε λίγο όλα αρχί-
ζουν...
Από τον ψεµατινό κόσµο θα µεταφερθώ στον αυθεντικό, τον 
αιώνιο, όπου θα ζήσω λεύτερος και για πάντα. Βασιλεύ Ουρά-
νιε...

Σιάλου Χριστόφορος

Στον «Αποχαιρετισµό» ο Γιάννης Ρίτσος παρουσιάζει τον εσωτερικό στοχασµό και την πάλη του ήρωα, Γρηγόρη Αυξεντίου, που οδηγεί 
στην αυτογνωσία. Ο ήρωας ολοµόναχος βρίσκεται σε µια υπέρτατη στιγµή, ενώπιος ενωπίω µε τον εαυτό του και τον κόσµο.

Αποσπάσµατα από εργασίες των µαθητών του Γ9

Ένα άλλο τέλος στον «Αποχαιρετισµό», του Γιάννη Ρίτσου

Αλήθεια , δεν ξέρω τι θα έκανα, αν ήµουν σ' 
αυτή τη θέση, δεν το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα να απο-
χαιρετήσω, σίγουρα, τα αγαπηµένα µου πρόσωπα, 
να τα δω για τελευταία φορά. Μα είµαι άνθρωπος, 
δεν ξέρω, αν θα έβρισκα τη δύναµη να µείνω και να 
θυσιαστώ. Είµαι άνθρωπος, όχι ήρωας, νοµίζω πως 
θα παραδινόµουν...

Μπισµπιρούλα Άντρια
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Περιµένω, αναπολώντας το παρελθόν, από την παιδική µου ηλι-
κία µέχρι τη στιγµή της απόφασής µου για αγώνα και θυσία. Στο 
µυαλό µου έρχονται διάφορα, ακόµα και άσχηµες στιγµές της ζωής 
µου. Όλα όµως µοιάζουν τόσο ασήµαντα. Αυτό, που κυριαρχεί στη 
σκέψη και την ψυχή µου, είναι ο πόθος για ελευθερία. Ξέρω πως θα 
τη βρω µε τη δική µου θυσία...

Πάρπας Γιώργος

Σκέψεις ασταµάτητα κατακλύζουν το µυαλό µου. Δάκρυα κυλάνε 
σαν ρυάκι από τα µάτια µου και καταλήγουν στα ακροδάχτυλά µου, 
που τώρα κρατάνε σφικτά ένα αγριολούλουδο, τόσο σφικτά  που 
πλέον του λείπουν τα µισά πέταλα. Το φως του ήλιου κάνει τις κόρες 
των µατιών µου να µισοκλείνουν. Λίγα λεπτά πριν η ψυχή µου πετά-
ξει για το αιώνιο ταξίδι, γέµισα τα πνευµόνια µου µε καθαρό αέρα, πέ-
ρασε µέσα µου η µελωδία της θάλασσας, το πέταγµα των πουλιών, 
το θρόισµα των φύλλων, η χαρά της ζωής, µα και η χαρά της θυσίας 
για µένα, για σένα, για όλους ...

Στυλιανού Αικατερίνη

   Δε µετανιώνω ούτε στιγµή που θυσιάζοµαι για την ελευθερία της 
πατρίδας µου. Όσοι µε ξέρουν και µε αγαπούν πραγµατικά, γνωρί-
ζουν ότι δε θα µπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Για το µόνο που λυπά-
µαι είναι που δε θα ζω, για να δω την πατρίδα µου ελεύθερη. Μα, αν 
είµαι µέσα στις καρδιές σας, θα ζήσω µέσα από σας τη χαρά και την 
ευτυχία της απελευθέρωσης. Δε θέλω να λυπάστε. Έτσι είναι, η 
ελευθερία θέλει αγώνες και θυσίες. Μόνο παρακαλώ τον Θεό να 
µου δώσει δύναµη να αντέξω. Σας αποχαιρετώ...

Αντωνίου Χρυσοβαλάντω

Το σπιτικό µου εγκαταλείπω
την οικογένειά µου πίσω αφήνω 

τα δάση δε θα ξαναδώ
στους κάµπους άλλο δε θα περπατώ.

Από τη µια η λευτεριά 
από την άλλη η σκλαβιά 

µα την πατρίδα για να προστατεύσω
τη θυσία γι' αυτή θα επιλέξω.

Γιατί η πατρίδα έχει ψυχή
είναι µία και µοναδική
αξίζει να θυσιαζόµαστε

λεύτερη να τη χαιρόµαστε...

                                              Ζάκου Ελένη
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Η Ελλάδα, µια φλούδα γης, 
όπως την προσδιόρισε ο Σεφέρης, 
είναι ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Με-
σόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό 
παρά τον αγώνα του λαού, τη θά-
λασσα και το φως του ήλιου. Στις 25 
Μαρτίου, τιµούµε την έναρξη της 
επανάστασης του 1821, το µεγαλύ-
τερο ιστορικό γεγονός της νεότερης 

22 Μαρτίου 2019
ης

Επέτειος 25  Μαρτίου 1821 

ιστορίας µας, αφού µε αυτή το Ελληνικό  Έθνος κατόρθωσε να αποκτήσει κρατική 
υπόσταση.

Από την άλλη, ισάξια τιµούµε τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, γεγονός που 
αποτέλεσε την απαρχή της σωτηρίας του κόσµου.

Στο Σχολείο µας, η διπλή αυτή εορτή πραγµατώθηκε µε κάθε λαµπρότητα και επι-
ηςσηµότητα, µέσα από δοξαστικά κείµενα, χορούς και τραγούδια, ενώ ανήµερα της 25  

Μαρτίου, στη δοξολογία, τονίστηκε η µεγαλοσύνη του Ελληνικού έθνους, σε πανηγυ-
ρικό λόγο.
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Ο εορτασµός εθνικών επετείων αποτελεί, για 
κάθε λαό, ευκαιρία δηµιουργικού στοχασµού 
και αυτοκριτικής. Ο απελευθερωτικός αγώνας 
του ‘55-59, για αποτίναξη του αποικιακού ζυγού, 
είναι η απαρχή µιας νέας ιστορικής περιόδου για 
τους Κυπρίους, την ψυχή των οποίων συνεπήρε 
η άσβεστη φλόγα για λευτεριά και ένωση µε τη 
µητέρα Ελλάδα, οδηγώντας τους στον ξεσηκω-

η
µό. Οι ήρωες που τιµούµε κατά την 1  του Απρίλη, αποτελούν το πιο 
λαµπρό κοµµάτι του συγκλονιστικού αυτού αγώνα· εκπροσωπούν 
αρχές, αξίες και ιδεώδη, που δίνουν ουσία και νόηµα στην ανθρώ-
πινη ζωή.

Τέτοια µέρα, λοιπόν, µαθητές και εκπαιδευτικοί τιµούµε αυτά 
τα νέα παιδιά, πληµµυρισµένοι από δέος, συγκίνηση και περισσή 
περηφάνια. 

29 Μαρτίου 2019
ης

Εορτασµός 1  Απριλίου 1955-59
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18 Απριλίου 2019
Eκδήλωση για το Πάσχα

Πάσχα ιερώτατον... ο Χριστός από απέραντη 
αγάπη για µας, µπαίνει στη διαδικασία της 
ταπείνωσης και του θανάτου, για να χαρίσει 
σε µας τη ζωή. Η υπέρλαµπρη αυτή γιορτή 
τιµήθηκε και υµνήθηκε στο Σχολείο µας, σε 
όλο της το µεγαλείο, µέσα από κείµενα, 
ύµνους και τραγούδια. Χριστός Ανέστη!

«Τ’ αντρειωµένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται»
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Y6 Νοεµβρίου 2018
Πρόγευµα Αγάπης

Χριστοφή Δηµήτρης Β3
Βασίλεβα Θεοδώρα Α3

Κωνσταντίνου  Άννα Β2
Βασίλεβα Βανέσα Β1

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Επιτροπές Πρόνοιας 
και Εθελοντισµού του Σχολείου µας διοργάνωσαν πρόγευµα 
αγάπης, ώστε να συγκεντρωθούν χρήµατα για τα άπορα 
παιδιά.  Καθηγητές και προσωπικό, συνέβαλαν µε τον οβολό 
τους. Η ανταπόκριση ήταν πέραν της αναµενόµενης…

Εθελοντισµός
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Το πιο όµορφο συναίσθηµα στη ζωή, είναι αυτό της προσφοράς και 
του αλτρουισµού. Η επιτροπή Εθελοντισµού-Αιµοδοσίας του Σχολείου 
µας, πάντοτε πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά δραστηριότητες µε ανθρωπι-
στικό περιεχόµενο, οργάνωσε και φέτος αιµοδοσία. Μαθητές και κα-
θηγητές δήλωσαν το παρόν τους, προκειµένου να πραγµατωθεί ο 
ιερός αυτός σκοπός. Στις 18 Οκτωβρίου, η δρ. Χρυστάλλα Παπαχρι-
στοφόρου έδωσε διάλεξη για τη σηµαντικότητα της αιµοδοσίας, ενώ 
στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε σε δύο αιµοδοσίες· την πρώτη, 
στις 14 Νοεµβρίου και τη δεύτερη στις 13 Μαρτίου.

Λίγα λεπτά από τον χρόνο µου…
δίνω αίµα…δίνω  ζωή!

12 Νοεµβρίου 2018 και

13 Μαρτίου 2019
Αιµοδοσία

Εθελοντισµός
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Μαθητές-µέλη της Επιτροπής Εθελοντισµού του σχολείου µας επισκέφθηκε, στις 03/12/19, το Ειδικό Σχολείο Αγ. Σπυρίδωνα, µε σκοπό οι 
µαθητές µας να παρακολουθήσουν ένα καθηµερινό πρόγραµµα των παιδιών του Ειδικού Σχολείου. Ήταν µια πολύ δυνατή εµπειρία, αφού τα 
παιδιά των δύο σχολείων πέρασαν όµορφες στιγµές, κάνοντας µαζί γυµναστική και µουσικοθεραπεία, δραµατοποιώντας παραµύθια και άλλες 
δραστηριότητες, µέσα σε ατµόσφαιρα µε έντονα όµορφα συναισθήµατα.

3 Δεκεµβρίου 2018
Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας

Λυσάνδρου Μαγδαληνή Α3Θεοδώρου  Ήλια Α3

Εθελοντισµός
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6-7 Δεκεµβρίου 2018
Παζαράκι αγάπης… όταν η φιλανθρωπία 

εκδηλώνεται στο απόγειό της…
Στα πλαίσια της εβδοµάδας εθελοντισµού, οι επιτροπές Εθελοντισµού και Πρόνοιας εργά-

στηκαν πολυδύναµα, οµαδικά και δηµιουργικά, ώστε να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο 
της συγκέντρωσης χρηµάτων, για την ενίσχυση και ανακούφιση των άπορων παιδιών του 
Σχολείου µας. Στο παζαράκι αγάπης προωθήθηκαν ποικίλα εδέσµατα και όµορφες δηµιουρ-
γίες, µε αποτέλεσµα την επίτευξη του ιερού στόχου της εκδήλωσης αγάπης και φιλανθρω-
πίας.

Εθελοντισµός



16 Δεκεµβρίου 2019
Παζαράκι Ερυθρού Σταυρού

Στις 16/12 διοργανώθηκε το καθιερωµένο Χριστουγεννιάτικο παζαράκι του Τµήµατος Νέων Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Λάρνακας, στο 
οποίο έλαβαν µέρος µαθητές και µαθήτριες του Σχολείου µας. Σε ειδική εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Γονέων απένειµε τιµητικά 
διπλώµατα στα παιδιά, τα οποία αφιέρωσαν από τον ελεύθερό τους χρόνο για το καλό του συνανθρώπου.

Εθελοντισµός
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Η επιτροπή Εθελοντισµού, σε συνεργασία µε τον Σύνδε-
σµο «Ένα όνειρο µια ευχή», πραγµατοποίησε εκστρατεία 
αγάπης, µε σκοπό την εκπλήρωση επιθυµίας της µικρής Κο-
ρίνας -η οποία πάσχει από σοβαρή ασθένεια- να επισκεφθεί 
την Euro Disney. Η εκστρατεία έγινε µε τη δηµιουργία 
βραχιολιών, τα οποία έφτιαχναν οι µαθητές µας, κατά τα 
διαλείµµατά τους. Φτιάχτηκαν συνολικά χίλια βραχιολάκια.

26 Φεβρουαρίου 2019
«Ένα όνειρο µια ευχή»

Εθελοντισµός
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Εθελοντισµός

54  |  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 



28 Φεβρουαρίου 2019
«Μοναδικά χαµόγελα»
Στις 28 Φεβρουαρίου, Παγκόσµια Ηµέρα σπάνιων  γενετικών παθήσεων, 

η
το Σχολείο µας έλαβε µέρος στην 4  καµπάνια για τα «Μοναδικά χαµό-
γελα»· µαθητές και καθηγητές, εκφράσαµε την αµέριστη αγάπη και 
συµπαράστασή µας στα παιδιά που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις. Οι 
εικόνες µιλούν από µόνες τους…

Εθελοντισµός
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Εθελοντισµός

Πραγµατοποιήθηκε και φέτος στο Σχολείο µας, 
παζαράκι λουλουδιών. Όλοι, µικροί και µεγάλοι, 
αγοράσαµε πανέµορφα εποχιακά και µη λουλού-
δια, τα έσοδα των οποίων ενίσχυσαν το ταµείο 
προνοίας του Σχολείου µας.

22 Μαρτίου 2019
Παζαράκι Λουλουδιών
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Η συνέχεια της τοιχογραφίας µε τοπία από την κατεχόµενη Κύπρο µας, 
φιλοτεχνήθηκε στο πλαίσιο του στόχου της χρονιάς για τη Μνήµη Κατεχοµένων 
«Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ», από οµάδα µαθητών του Σχολείου.



09/01/2019: Επαρχιακοί Αγώνες Πετόσφαιρας θηλέων
ηΗ οµάδα θηλέων του Σχολείου µας, κατέλαβε την 3  θέση στο Πε-

ριφερειακό Πρωτάθληµα Θηλέων Λυκείων. 

Την οµάδα αποτελούσαν οι πιο κάτω µαθήτριες:

Ηλιάδου Ιωάννα  Α5 Ισιδώρου Σταυρούλα  Α8
Αργυρού Φλωρεντία  Β1 Λάµπρου Μαρκέλλα  Β1
Γοπριάλ Πάολα  Β1 Χατζηµάρκου Ιωάννα  Β1
Μωυσή Ευανθία  Β5 Αντρέου Χρυσταλλένη  Β6
Τσαγγάρη Παντελίτσα   Β6 Σιακού Γεωργία  Β7
Χατζηµάρκου Θεοφανία  Β11 Ττοφαρή Ειρήνη  Β11
Μυτίδη  Έλενα  Γ2

Αθλητική Δράση
«Νους υγιής, εν σώµατι υγιεί...»

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης των νέων, πέρα από την καλλιέργεια του νου και τη δηµιουργία πολύπλευρων προσωπικοτήτων, ενάρετων 
ανθρώπων και ενεργών πολιτών, είναι η αρµονική σύνθεση όλων σε ένα υγιές σώµα, µέσα από συστηµατική εκγύµναση. Στο Σχολείο µας, 
διοργανώθηκαν και φέτος ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες συµµετείχε και ξεχώρισε µεγάλος αριθµός µαθητών µας.

15/01/2019:  Επαρχιακοί αγώνες Ποδοσφαίρου ΣΑΛΑΣ

Στους Επαρχιακούς αγώνες Ποδοσφαίρου αρρένων, η οµάδα του Σχο-
ηλείου µας κατέλαβε τη 2  θέση. 

Την οµάδα αποτελούσαν οι πιο κάτω µαθητές:

Κόκκινος Αντρέας  Β7 Τρύφωνος Χρίστος  Γ3
Ιωάννου Φίλιππος  Γ10 Αντωνίου Κυριάκος  Γ10
Μπέιτς Ανδρέου Χένρη  Γ11 Ηλία Κωνσταντίνος  Γ11
Μωυσέως Πάρης  Γ11 Κίτσιου Χρίστος - Μάριος  Γ12
Γαβαλίδης Ιωάννης  Γ12 Αριστοτέλους Σπύρος  Γ12
Χατζηιωάννου Ιωάννης  Γ11 Ανδρέου Αδάµος  Α8
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Αθλητική Δράση

Μακροµάλλη Δανάη  Α3



15/03/2019 - Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου Λυκείων

Στους αγώνες διακρίθηκαν οι πιο κάτω µαθητές:

Κατηγορία αρρένων:
η2  θέση στον δρόµο 3000 µ.: Τρύφωνος Χρίστος Γ3
η2  θέση στον δρόµο 100 µ.: Προκοπίου Σάββας Γ6
η2  θέση στον δρόµο 400 µ. 

      µε εµπόδια: Γαϊτάνος Αναστάσιος Β5
η2  θέση στη σφαιροβολία: Αχµάντ Μωχάµαντ Α10
η3  θέση στο άλµα τριπλούν: Παύλου Τιµόθεος Γ5

Κατηγορία θηλέων:
η1  θέση στον δρόµο 400 µ.:  Γεωργίου Μαρία Β10
η2  θέση στον δρόµο 800 µ.:  Χατζηχαραλάµπους Σάββια Β1
η3  θέση στον δρόµο 1500 µ. :  Γεωργίεβα Ντιλιάνα Β10
η3  θέση στον δρόµο 2000 µ. 

     µε φυσικά εµπόδια:  Πείρου Βασιλεία Β2
η3  θέση στο άλµα τριπλούν:  Χατζηιωάννου Νάγια Γ4
η3  θέση στη σκυταλοδροµία:  Γεωργίου Μαρία Β10

 Εγκωµίτη Μαρίνα Γ3
 Χατζηχαραλάµπους Σάββια Β1
 Γεωργίεβα Ντιλιάνα Β10

Οµάδα Πετόσφαιρας Αρρένων:

Γεωργίου Σάββας Α2
Χριστοφοράκης Παύλος Α2
Δρόσος Ναούµ Α3
Νικολάου Ανδρέας Α4
Μοσφίλης Λευτέρης Α6
Ιακώβου Ιάκωβος Α9
Θεοχάρους Ηλίας Β5
Γαϊτάνου Αναστάσιος Β5
Κωνσταντίνου Αντρέας Β6
Σταύρου Στυλιανός Γ9
Αντωνίου Κυριάκος Γ1Ο
Ζαχαρίου Γιώργος Γ11
Μπέιτς Ανδρέου Χένρη Γ11

Οµάδα Καλαθόσφαιρας Θηλέων:

Λυσάνδρου Μαγδαληνή Α3
Λοΐζου Γεωργία Α4
Κιρκιλλή Κυριακή Β2
Ορφανίδου Αντζελίνα Β1
Κυριάκου  Άρτεµις Β1
Χατζηχαραλάµπους Σάββια Β1
Σωτηρίου Σώτια Β5
Ιωακείµ Μαρία Β7
Γκαρτζώνη Παρασκευή Γ3
Παπαγεωργίου Αντώνια Γ3

Χατζηχαραλάµπους Γιώργος Γ11
Χατζηιωάννου Ιωάννης Γ11
Κίτσιου Χρίστος - Μάριος Γ12
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Αθλητική Δράση



10 Σεπτεµβρίου 2018
Αγιασµός

Στο ξεδίπλωµα µιας νέας σχολικής χρονιάς, 
οι ιερείς της ενορίας µας, ευλογούν όλους όσοι 
και φέτος θα αγωνιστούµε, για να εκπληρω-
θούν όνειρα και υψηλοί πνευµατικοί στόχοι.
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Στιγµιότυπα



Και ποιος θα είναι ο τυχερός; Η κοπή της βασι-
λόπιτας είναι ένα έθιµο, που αναβιώνει κάθε χρόνο, 
για να µας θυµίζει τη λαογραφική και θρησκευτική 
Ελληνική παράδοση. Συγκεκριµένα, ο Μέγας Βασί-
λειος, θέλοντας να απαλλάξει την Καισαρεία της Καπ-
παδοκίας - της οποίας ήταν Επίσκοπος - από επερχό-
µενο κατακτητή, ζήτησε από τους πλουσίους να δώ-
σουν τα τιµαλφή τους, για να του τα παραδώσει. Όταν 
βέβαια ο κατακτητής αποµακρύνθηκε, ο Μ. Βασί-
λειος θέλησε να επιστρέψει όσα πήρε. Επειδή όµως, 
δεν ήξερε, σε ποιον ανήκει και τι, έκρυψε το καθένα 
σε άρτο και τα µοίρασε σε όσους τα είχε δανειστεί. Αυ-
τός λοιπόν, που βρίσκει το «χρυσό φλουρί», θεωρεί-
ται ο τυχερός / ευνοούµενος της νέας χρονιάς!

14 Ιανουαρίου 2019
Κοπή βασιλόπιτας

Στις 16/01/2019 οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε στο Σχολείο µας άσκηση 
σεισµού. Μαθητές και καθηγητές εκπαιδευθήκαµε από την Επιτροπή Πολιτικής 
Άµυνας, µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, πώς πρέπει να λειτουργούµε σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

16 Ιανουαρίου 2019 
Άσκηση σεισµού...
των φρονίµων τα παιδιά... προνοούν!
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Στιγµιότυπα



14 Φεβρουαρίου 2019
Ο «µυστικός Βαλεντίνος» 
στην υπηρεσία της προσφοράς
και της φιλανθρωπίας

Το Κ.Μ.Σ. διοργάνωσε και φέτος παζαράκι τριανταφύλλων, µε σκοπό τα 
έσοδα να διατεθούν, µέσα από την Επιτροπή Πρόνοιας, σε παιδιά του Σχο-
λείου µας, που έχουν ανάγκη. Μαθητές και καθηγητές αγόρασαν τριαντά-
φυλλα και τα απέστειλαν σε φίλους και αγαπηµένα πρόσωπα, προκειµένου 
να επιτευχθεί ο ιερός αυτός σκοπός. Ας είναι καλά ο «µυστικός Βαλεντίνος» !
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Κατά τη δεύτερη 
εβδοµάδα του Τριω-
δίου, η παράδοσή µας 
επιβάλλει το έθιµο της 
Τσικνοπέµπτης, το έθι-
µο δηλαδή, στο οποίο 
αποχαιρετούµε µε µο-
ν α δ ι κ ό  τ ρ ό π ο  τ ο 
κρέας, ώστε να ξεκι-
νήσει η περίοδος των 

28 Φεβρουαρίου 2019
Τσικνοπέµπτη… 

νηστειών. Στο Σχολείο µας, µαθητές και καθηγητές, µε 
τη συµβολή του Συνδέσµου Γονέων, αποµακρυνθήκα-
µε για λίγο από τον φόρτο και το άγχος της ύλης και 
των µαθηµάτων και αφεθήκαµε στην εορταστική 
ατµόσφαιρα, µε τη συνοδεία παραδοσιακής µουσικής 
και πανέµορφων αντιπροσωπευτικών στολών από 
κάποιους µαθητές. Καλό Στάδιο.

Στιγµιότυπα
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Στιγµιότυπα
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28 Φεβρουαρίου 2019
Τελικός Ποδοσφαίρου

Την Πέµπτη, 28 Φεβρουαρίου, 
πραγµατοποιήθηκε ο τελικός κυ-
πέλου στα πλαίσια του ενδοσχολι-
κού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαί-
ρου. 

Στιγµιότυπα
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Στις 28/02, µαθητές και καθηγητές του Σχο-
λείου µας, πραγµατοποίησαν δενδροφύ-
τευση. Ένας από τους εκπαιδευτικούς στό-
χους της σχολικής χρονιάς, είναι η δηµιουργία 
πρασίνου, µε απώτερο σκοπό την καλλιέρ-
γεια οικολογικής συνείδησης. Φυτεύουµε 
λοιπόν δένδρα, για να χρωµατίσουµε και να 
οµορφύνουµε τη ζωή µας.

28 Φεβρουαρίου 2019
Δενδροφύτευση… 
Αγώνας για τη σωτηρία 
του πλανήτη µας

Στιγµιότυπα
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Τα µέλη της χορωδίας και ορχήστρας του Σχολείου µας, παρακολουθήσαµε τον Μάρτιο, µε 
τη συνοδεία του καθηγητή µας, την Εκπαιδευτική Συναυλία της Συµφωνικής Ορχήστρας 
Κύπρου, µε τίτλο «Ας µπούµε στον ρυθµό». Στόχος της συναυλίας ήταν η παρουσίαση της 
επίδρασης που ασκεί ο χορός και ο ρυθµός στην κλασική µουσική. Η ορχήστρα αποτελείτο από 
έγχορδα (βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα, κοντραµπάσα), ξύλινα πνευστά (φλάουτα, όµποε, 
κλαρίνα, φαγκότα), χάλκινα πνευστά (γαλλική κόρνα, τροµπέτες) και κρουστά (τύµπανα). 

Παρουσιάστηκαν έργα όπως η «Τσέχικη Σουίτα», του Τσέχου συνθέτη Αντονίν Ντβόρζακ, 
του Ούγγρου συνθέτη Μπέλα Μπάρτοκ και του Αλντεµάρο Ροµέρο από τη Βενεζουέλα. Στη 
συνέχεια ακούσαµε τη µουσική από το µπαλέτο «Les Indes Galantes» του Γάλλου συνθέτη 
Ζιαν Φιλίπ Ραµώ, ενώ η έκπληξη της συναυλίας ήταν στο φινάλε µε την πασίγνωστη συµφωνία 
του Χανς Ζίµµερ, «Zoosters Breakout» από την ταινία Μαδαγασκάρη.

Η συναυλία µάς ταξίδεψε, µέσω της µουσικής, σε διάφορα µέρη του κόσµου, από τη Γηραιά 
Ήπειρο στη µακρινή Αφρική. Κάποια έργα µάς προκάλεσαν έντονα αισθήµατα και ιδιαίτερα το 
έργο της εποχής του Μπαρόκ «Έξι Ρουµάνικοι Χοροί». 

Φεύγοντας, νιώσαµε µαγεµένοι από το µουσικό ταξίδι και ικανοποιηµένοι που είχαµε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουµε αυτή τη συναυλία της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Σπύρου Ζωή Β7

Μάρτιος 2019
Συναυλία Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, 
µε τίτλο «Ας µπούµε στον ρυθµό»

Βασίλεβα Βανέσα Β1Βασίλεβα Βανέσα Β1

Στιγµιότυπα
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Στις 29 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκαν στο Σχολείο µας τα εγκαίνια 
των γηπέδων κοινωνικού αθλητισµού. Στην τελετή παρέστησαν ο 
έντιµος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού Δρ. Κώστας Χαµπιαούρης, ο 
Διευθυντής του Σχολείου µας κ. Πέτρος Λοϊζίδης, ο πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορίας και ο Δήµαρχος της κοινότητας των Λιβαδιών κ. 
Μάριος Αρµένης. Μετά την αποκάλυψη της πλάκας των εγκαινίων, ο 
πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας επέδωσε αναµνηστικό δώρο στον 
Υπουργό Παιδείας, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε µε Κυπριακούς παρα-
δοσιακούς χορούς από το χορευτικό σχήµα του Σχολείου µας .

29 Μαρτίου 2019
Εγκαίνια γηπέδων Κοινωνικού Αθλητισµού

Στιγµιότυπα
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4 Απριλίου 2019
Αδελφοποίηση µε το Α'  Γενικό Λύκειο Χολαργού Αθηνών

Στις 04/04, εγκαινιάστηκε η αδελφοποίηση του Σχολείου µας µε το Α' Γενικό Λύκειο Χολαργού. Με την άφιξή τους, µαθητές και καθηγητές 
των δύο σχολείων έδεσαν αµέσως µεταξύ τους και ενεπλάκησαν σε ποικίλες δραστηριότητες· αρχικά, µέσα από παρουσιάσεις, αντάλλαξαν 
πληροφορίες για τα µαθήµατα, τους κλάδους και γενικά το εκπαιδευτικό σύστηµα που ακολουθεί το κάθε σχολείο, καταλήγοντας σε µια πολύ 
εποικοδοµητική συζήτηση. Στη συνέχεια  και αφού επισκέφθηκαν το Μουσείο Μνήµης καλαµουργικής, στο οποίο ξεναγήθηκαν και 
πληροφορήθηκαν για τη συνέχιση της παραδοσιακής κατασκευής καλαθιών στην περιοχή των Λιβαδιών, κατέληξαν σε ένα ξεχωριστό 
πολιτιστικό πρόγραµµα µε χορούς και τραγούδια από παιδιά και των δύο σχολείων.  Αναµένεται η συνέχιση της όµορφης αυτής εκπαιδευτικής 
και πολιτιστικής εµπειρίας, µε τη δική µας επίσκεψη στην Αθήνα, την ερχόµενη σχολική χρονιά! 

Στιγµιότυπα
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Στιγµιότυπα
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18 Απριλίου 2019
Εκδροµή Γ' τάξης στον εκδροµικό χώρο του Κόρνου

Την Πέµπτη 18 Απριλίου, οι τελειό-
φοιτοί µας αποχαιρέτησαν τη σχο-
λική τους πορεία, επισκεπτόµενοι 
τον εκδροµικό χώρου Κόρνου. 
Εκεί γιόρτασαν µε πανηγυρικό 
τρόπο και απόλαυσαν τις τελευ-
ταίες τους µαθητικές στιγµές.

Στιγµιότυπα
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Τον Ιούλιο του 2018, πραγµατοποιήθηκε για ακόµα µια χρονιά η καθιερωµένη σχολική εκδροµή των µαθητών της Α’ τάξης στην Ελλάδα· µια 
εκδροµή γεµάτη από δυνατές εµπειρίες, εκπαιδευτικές περιηγήσεις και µοναδικές στιγµές ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Μαθητές και καθηγη-
τές, γνωρίσαµε πανέµορφους προορισµούς της Βόρειας Ελλάδας, ξεκινώντας από τη συµπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, εκδράµαµε 
στις πόλεις Καβάλα, Κοµοτηνή και Ξάνθη, όπου ξεναγηθήκαµε και γνωρίσαµε τα αξιοθέατά τους. Στον γυρισµό για την όµορφη Θεσσαλονίκη, 
κάναµε σταθµό στο νησί Θάσος, όπου και απολαύσαµε νησιώτικες λιχουδιές και αγοράσαµε Θασιώτικες δηµιουργίες. Στη Θεσσαλονίκη, 
επισκεφθήκαµε τείχη και κάστρα της βυζαντινής πόλης, κατακόµβες και εκκλησίες, όπως τον πολιούχο της πόλης Άγιο Δηµήτριο, καταλήγοντας 
στον Λευκό Πύργο. Πριν την αναχώρησή µας, επισκεφθήκαµε στη Βεργίνα, τους τάφους των Μακεδόνων βασιλέων και καταλήξαµε στους 
καταρράκτες της Έδεσσας. Η εκδροµή αυτή, µας έµεινε αξέχαστη και χαράκτηκε βαθιά µέσα µας.

Οι µαθήτριες: Κουµπάρου Ελένη Β4, Προδρόµου Μαρία Β2, Παπαπολυδώρου Ειρήνη Β4, Ευαγγέλου Μαρία Β4

Ιούλιος 2018
Η εκδροµή στην Ελλάδα...µια αξέχαστη εµπειρία

Στιγµιότυπα
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Στιγµιότυπα
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Στιγµιότυπα
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Στιγµιότυπα



Διασκευή του έργου της Χρύσας Σπηλιώτη

Το έργο της Χρύσας Σπηλιώτη 
είναι ένα έργο πολύπλευρο που 
πραγµατεύεται τη φιλία, την αγάπη 
και την αποδοχή. Μέσα από την οπτι-
κή της διαφορετικότητας εξετάζει τις 
οµοιότητές µας. Μέσα από την οπτι-
κή του ρατσισµού και της φοβίας 
που πηγάζει από αυτόν, ξεδιπλώνει 
όσα µας ενώνουν. Το φως... Το σκο-
τάδι... Αβγατίζουν µέσα µας αναλό-
γως των αντοχών του καθένα. Τι συµ-

βαίνει, όταν συγκρούονται; Και τι, όταν ενώνονται; Η 
διασκευή του έργου «Φωτιά και Νερό» έχει τις 
απαντήσεις...

Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε ηθοποιός και σεναριο-
γράφος θεατρικών κειµένων και παιδικών βιβλίων.

Περισσότερα από δέ-
κα έργα της έχουν µετα-
φραστεί σε ξένες γλώσ-
σες, και έχουν ανέβει σε 
θεατρικές σκηνές της Ελ-
λάδας και του εξωτερι-
κού. Ήταν ένα από τα 
εκατό θύµατα της µεγά-
λης πυρκαγιάς της 23ης 
Ιουλίου 2018, στο Μάτι 
της Αττικής.

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θέατρο
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ΣΑΓΙΝΤ: 
Αν πίστευα στον Παράδεισο, θα γι-
νόµουνα ο καλύτερος άνθρωπος 
του κόσµου...
για να ξαναδώ τους δικούς µου.

Το σκοτάδι είναι το ένστικτο που ορθώνει ανάστηµα κι αναµετριέται µε τους φόβους.

ΣΑΓΙΝΤ: 
Μόνο εσύ, Χαγιάτ, τα κατα-
φέρνεις µε τον αόρατο κό-
σµο. Γιατί;

ΧΑΓΙΑΤ:

Γιατί εσύ πιστεύεις αυτό που 
βλέπεις κι εγώ αυτό που δε 
βλέπεις. 

Ήρθες πρόσφυγας εδώ για να βρεις καλύτερη ζωή. Κι εγώ πρό-
σφυγας από τον εαυτό µου... Κι εγώ όπως κι εσύ, τον εαυτό µου 
φοβάµαι πιο πολύ. Το µέσα µου σκοτάδι. Με το έξω εξοικειώ-
θηκα κι εγώ. Πόσο διαφέρουµε νοµίζεις; Άµα βρούνε τον χρόνο 
οι άνθρωποι και καθίσουνε µαζί, πόσο 
θα διαφέρουνε, αλήθεια; 

Φοβόµαστε τους πρόσφυγες που µπαί-
νουν σε σαπιόβαρκες και δένουν στη 
Μεσόγειο σκοινιά· που δεν µένουν 
στην πατρίδα τους να πεθάνουν... Κι 

Ό,τι και να λες, έµεινες εδώ κι άφησες 
χώρια φωτιά από νερό. Έτσι είναι. Μπο-
ρεί µε τον αδελφό του να µην κάνει και 
να κάνει µ’ έναν ξένο.  Εσύ κι εγώ µπο-
ρούµε να ‘χουµε µια καρδιά κι ας έχου-
µε δυο γνώµες.

εµείς προσποιούµαστε πως θεωρούµε τα συµβάντα τραγικά, 
αλλά στην πραγµατικότητα τα µετρούµε ως απλή στατιστική· και 
τους κλείνουµε σε φυλακές, αντί να κλείσουµε τα κακά στόµατα. 
Τους κλείνουµε τις ψυχές µας, αντί να κλείσουµε τις πληγές 
τους. 

ΣΑΓΙΝΤ: 
Τον φοβάσαι αυτόν µέσα σου, ε; Προτιµάς να τα 
ρίχνεις σε µένα, εγώ είµαι ο βάρβαρος, εγώ φταίω, 
αλλά εσένα ήθελες να εξαφανίσεις όταν έβριζες 
έτσι εµένα...

Θέατρο
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Θέατρο
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ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ:
 Πάρπα Στεφανία, Φιλόλογος

ΦIΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΑΦIΣΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
 Μάρκου Αλέξης Γ1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ: 
 Ζαβρός Παναγιώτη Γ11
 Σούλα Έλενα Μαρία Γ3
 Πάρπα Στεφανία, Φιλόλογος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
 Πιτσιλλίδης Χρύσης Γ8
 Βασιλείου Φώτης Γ8
 Ζαβρός Παναγιώτης Γ11
 ΚούρτηΜαρία, Φιλόλογος

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΗΣ: 
 Σούλα Έλενα Μαρία Γ3

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
 Δηµοσθένους Άννα, Β.Δ. Φιλόλογος

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
(ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ):
 ΧΑΓΙΑΤ: Ματθαίου Κωνσταντίνα Β2
 ΣΑΓIΝΤ: Μάρκου Αλέξης Γ1
 ΣΑΓΙΝΤ: Χατσαντριάν  Σταύρος Γ7
 ΞΕΝΟΣ: Γεωργιάδης Ανδρέας Β7
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ: Ελευθερίου Αφροδίτη Γ1
    Ποπόβς Βλαδισλάβ Β10

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
 ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Ματθαίου Κωνσταντίνα Β2
 ΠIΑΝΟ: Κουµπάρου Ελένη Β4
 ΚIΘΑΡΑ: Iσαάκ Γαβριέλλα Γ8



Τέχνη
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● Στον Παγκύπριο Διαγωνισµό, στην κατηγορία «Ζωγραφική, οµαδική εργασία», το Σχολείο 
µας συµµετείχε µε θέµα το πρόσωπο, ως συµβολικό πορτραίτο. Το σκεπτικό για τη δηµιουρ-
γία του έργου βασίζεται στο ότι ο καθένας βλέπει τον εξωτερικό κόσµο, µέσα από τα µάτια τα 
δικά του, την ιδιοσυγκρασία και την ψυχοσύνθεσή του. Άρα, οι αισθήσεις ενεργοποιούνται, 
ακόµα και µε τα µάτια κλειστά. Στον Διαγωνισµό διακρίθηκαν οι µαθήτριές µας Καλλιτσιώνη 

οΑνδριανή και Παρασκευά Ζωή του Β3, εξασφαλίζοντας το 1  παγκύπριο βραβείο. Μαθητές 
της Α' Λυκείου σχεδίασαν τα µάτια που βρίσκονται στο φόντο του έργου.

● Ο µαθητής µας  Μάρκου Άλεξ του Γ1, πέτυχε τις πιο κάτω διακρίσεις:
ο 1  Παγκύπριο βραβείο και  Έπαινο στην κατηγορία  Έγχρωµη Αφίσα
ο 1  Παγκύπριο βραβείο  στην κατηγορία Μαυρόασπρη Αφίσα
ο ο 2  και 3  Παγκύπριο βραβείο και  Έπαινο στην κατηγορία Ασπρόµαυρη Φωτογραφία
ο ο ο ο 1 , 2 , 3  και 4   Έπαινο στην κατηγορία  Έγχρωµη φωτογραφία

 Έπαινο στην κατηγορία Video Art.

● Η µαθήτριά µας Ελευθερίου Αφροδίτη Γ1, εξασφάλισε 3ο Παγκύπριο Βραβείο στην 
κατηγορία Video Art,  µε το έργο «You Are Always On My Mind»

ος8  Παγκύπριος Διαγωνισµός Εικαστικών
Τεχνών Μέσης Εκπαίδευσης

ο1  παγκύπριο βραβείο

ο1  παγκύπριο βραβείο Έπαινος
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ο1  παγκύπριο βραβείο

Φ
ω

τι
ά 

κα
ι Ν

ερ
ό

Di
m

 L
ig

ht
s

Κα
τη

γο
ρί

α 
Αφ

ίσ
α

µε Θέµα: «Πρόσωπα»

Τα µάτια µου, βάθος χιλίων ωκεανών
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Πρωί Μεγάλου Σαββάτου The Shallow

ο2  παγκύπριο βραβείο ο3  παγκύπριο βραβείο

ος1   Έπαινος

Under The Weather

Locked Out 
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Έπαινος

ος2   Έπαινος ος3   Έπαινος ος4   Έπαινος

Gold Rush Dusted Particles Holding On
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Tinted BlueΈπαινος
Flashing moments of repressed memories 
fog up the accelerating state of mind that 
is the presence, stained thoughts impair 
the stagnant seasons, thus inflicting 
laceration upon the presence. Inflicting 
lacerations of acceptance, inflicting 
lacerations that cannot be washed out, 
inflicting lacerations that leave the mind 
stained. tinted. tinted blue.
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Τέχνη
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Βουκή Ελπίδα Γ2

Λυσάνδρου Μαγδαληνή Α3

Ελευθερίου Αφροδίτη Γ1

Ηλία Πετρούλα Γ2

Βουκή Ελπίδα Γ2Μυτίδη Έλενα Γ2

Μυτίδη Έλενα Γ2

Ηλία Πετρούλα Γ2

Ηλία Πετρούλα Γ2Χαραλάµπους  Έµιλη Γ2

Χαραλάµπους  Έµιλη Γ2 Χαραλάµπους  Έµιλη Γ2

Καπάταη Χαράλαµπος Γ1

Ρούσσου Δάφνη Γ1 Κωνσταντίνου  Άννα Β2

Τέχνη
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Βουκή Ελπίδα Γ2

Ασολτάνει Αλεξάντρα Α10

Ηλία Πετρούλα Γ2 Μυτίδη Έλενα Γ2

Αλγανάµ Σάουσαν Α10

Σωτηρίου Σάββια Β3

Μυτίδη Έλενα Γ2Χαραλάµπους  Έµιλη Γ2

Χαραλάµπους  Έµιλη Γ2

Χατζηιωάννου Ειρήνη Β7 Χατζηιωάννου Ειρήνη Β7

Βουκή Ελπίδα Γ2 Μυτίδη  Έλενα Γ2Μηνά Χρυστάλλα Γ1Χαραλάµπους  Έµιλη Γ2 Χαραλάµπους  Έµιλη Γ2 Πάρακκα Γιάννα Α1

Τέχνη

Φραντούζ Ντανιέλα Α10
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Σταύρου Σταύρος Γ1, Κουλά Δέσποινα Γ1, 
Γεωργίου Χριστίνα Γ1 Ιωσηφίδου Σουζάνα Α2

Θεοδώρου Ήλια Α3

Λυσάνδρου Μαγδαληνή Α3

Βασίλεβα Θεοδώρα Α3

Φωκά Ραφαέλλα Α6

Βουκή Ελπίδα Γ2

Δράκου Αχιλλέας Γ2
Θεοφάνους Παρασκευή Γ2
Καλλένου Ελένη Γ2
Μηνά Χρυστάλλα Γ2
Χατζηαντώνη Καλλίτσα Γ2

Κωνσταντίνου Βασούλα Β3 

Παρασκευά Ζωή Β3 

Κυριάκου Μαρία Β3

Καλλιτσιώνη Ανδριανή Β3 

Παπαϊωακείµ Ηρακλείδιος Β2
Σιάλου Φώτης Β2

Τέχνη



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Κωνσταντίνου Αντρούλα
Παπαµάρκου  π. Ανδρέας

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
Κούρτη Μαρία
Μούσκου Αναστασία
Κωνσταντινίδου Μαρία
Σαµάρα Δέσπω 
Χάννα Σωτήρης
Κυριάκου Μαρία
Κυριακίδου Κωνσταντία
Νικολάου Νικόλας
Ζαχαρίου Ειρήνη
Κωνσταντίνου Κατερίνα

Χαραλάµπους Αγγελική
Σακκά Ελένη
Πάρπα Στεφανία
Χαραλάµπους Γλαύκη
Καίσαρης Αντώνιος
Καράντου Κωνσταντίνα
Κυπριανού Ιωάννα
Μιχαήλ Ιουλιανή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Σαλονικίδης Ιωάννης
Σεβέρη Λουκία 
Χριστοφορίδης Γιώργος
Μουγής Νίκος
Φωτίου Άντρος

Ματθαίου Κυριάκος
Λαουτάρη Ελίζα
Σάββα Ζήνα
Ονουφρίου Άντρια-Βικτώρια

ΦΥΣΙΚΗΣ
Τουλούκογλου Ελευθέριος
Αντωνιάδου Ειρήνη
Τσάκωνας Αντώνιος
Ποιµενίδης Νεκτάριος

ΧΗΜΕΙΑΣ
Κλειδαράς Παντελής
Ηλία Ηλίας
Λοϊζιά Λευκή

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αναστασίου Βαρβάρα
Κυριακού Αλίνα
Χαραλαµπίδου Σύλβια

ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Λυσιώτη Μαρία
Σταύρου Σταυρούλα
Παναγή Ρεβέκκα
Οικονόµου Χαρά
Αναστασίου Τάσος
Ονουφρίου Μαρίνα

ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Βασιλείου Γλυκερία

ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
Μαλλούρης Κώστας
Μαρκουλλή Έλενα
Χριστοδούλου Μαρία

ΡΩΣΙΚΩΝ
Σιακαλλή Μαρία
Σταυρίδου Νικολέττα

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κουρουκλάς Χαράλαµπος
Ξενοφώντος Ξενοφών
Ιωάννου Μαρία

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χατζηπροκοπίου Σταυρινή
Πεκρή Μαρία 
Κίτα Χρυστάλλα
Αλεξάνδρου Αργύρης
Πετρίνας Χρίστος
Χριστοφόρου Ανδρέας

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κάρβελλος Γεώργιος
Καλλή-Piper Χριστίνα

ΤΕΧΝΗΣ
Φαρµακά Χρυσάνθη

Λοϊζίδης Πέτρος, Διευθυντής

Ποντίκη Ιωάννα, Β.Δ.Α' - Αγγλικών
Μιχαήλ Ανδρέας, Β.Δ.Α' - Πληροφορικής
Πέρδικος Λοΐζος, Β.Δ.Α' - Φιλολογικών
Βίττης Ανδρέας, Β.Δ.Α' - Θρησκευτικών

Ιερωνυµίδου Άντρη, Β.Δ. - Γαλλικών
Θρασυβούλου Χρυστάλλα, Β.Δ. - Φ.Αγωγής
Οικονόµου Χριστιάνα, Β.Δ. - Φιλολογικών
Κουκότσικας Γρηγόριος,Β.Δ. - Θρησκευτικών
Γεωργούδη Έλενα, Β.Δ. - Φιλολογικών
Δηµοσθένους ΄Αννα, Β.Δ. - Φιλολογικών
Σταύρου Αντώνης, Β.Δ. - Τεχνολογίας
Λάµπρου Λάµπρος, Β.Δ. - Φιλολογικών
Σολωµού Μαργαρίτα, Β.Δ. - Τέχνης
Φιλιππίδης Αντώνιος, Β.Δ. - Πληροφορικής
Σάββα Σάββας, Β.Δ. - Φυσικής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ
Καµιναρίδου Μοσχούλα

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Χαραλάµπους  Μαρία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βραχίµη Μαρία
Χατζηπαντελής Δηµήτρης
Γιωργάλλας Παναγιώτης
Αντώνης Ευριπίδου 
(Αντικαταστάτης Γεώργιου 
Γεωργίου)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Aλαµπρίτης Χρίστος
Χρυσοστόµου Ανδρέας

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Στυλιανού Χριστόφορος

ΘΕΑΤΡΟΥ
Χάµατσου Εµιλιάνα

ΣΕΑ
Σιεκκερή Ελένη
Λυσιώτου Μαρία
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Βουρή Αγγέλα
Θεοφάνους Μαρία
Γιασουµή Σταυρούλλα
Φραγκούδη Κάκια

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ

Δηµητρίου Χρίστος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΕΣ 
Χρυσοστόµου Ελένη

Κούνιου  Έλενα
Σουρκούνη Ζωή
Ζήνωνος Λουκία

Χριστοφόρου Λυσιµάχη
Θεοδώρου Δέσπω

Γεωργίου  Μαρία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Σάββα Πέτρος

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Ανδρέου  Κυριάκος
Κουσιάππας Κυριάκος
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Λάμπρου Ευφροσύνη Α4



Γ1
Αναστασίου Φλωρεντία
Γεωργίου Γεώργιος
Γεωργίου Χριστίνα
Δεσπότης Στέφανος
Ελευθερίου Αφροδίτη
Καπάταη Χαράλαµπος
Καρσερά Άντρη

Κέλµου Μπιάνκα Άντρεα
Κουλλά Δέσποινα
Κουρτέλλα Άννα
Λάµπρου Άννα
Μάρκου Αλέξης
Μουδατσάκη Μαρία
Παπαλάµπρου Λαµπριάνα

Παύλου Άντρεα
Πέτκοβα Ζάνα
Ρούσσος Δάφνη
Σταύρου Σταύρος
Χριστοδούλου Μάριος
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Γ2
Ανδρέου Χρυσοβαλάντης
Βουκή Ελπίδα
Γκίλκα Νίκος
Δράκου Αχιλλέας
Ηλία Πετρούλα

Θεοφάνους Παρασκευή
Καλλένου Ελένη
Κυριάκου Μιρέλλα
Μηνά Χρυστάλλα
Μυτίδη Ελένη

Χαραλάµπους Αίµιλη
Χατζηαντώνη Καλλίτσα
Χίνεβ Κρίστιαν
Χρίστου Παναγιώτης
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Γ3
Αντρέου Μαρίνα
Αντωνίου Αντώνης
Γκαρτζώνη Παρασκευή
Δηµητρίου Μαρία
Εγκωµίτη Μαρίνα
Θεοδώρου Αδάµος
Κλεάνθους Ιωάννα

Κυριάκου Έλενα
Λοΐζου Κυριακή
Μιχαήλ Μαρία
Μώρος Ιωάννης
Παναγή Άντρια
Παπαγεωργίου Αντώνια
Πέτρου Πέτρος

Σούλα Ελένη Μαρία
Στυλιανού Παναγιώτα
Τρύφωνος Χρίστος
Τσουρής Κυριάκος
Φάττα Τέλλος
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Γ4
Βασιλείου Στέφανη
Γεωργίου Σταύρος
Κασενίδη Θεοφανία
Λακκοτρύπη Λυδία
Μάτολη Παναγιώτα
Μπάκας Λουκιανός - Αλέξαντρος

Νικολάου Γιολάντα
Παναγή Κωνσταντίνος
Παναγή Χαρούλα
Παπαδοπούλου Κασσάνδρα
Προκοπίου Χρύσω
Σάββα Ραφαέλλα

Συµεού Σάββας
Τσαγγαρά Κυριακή
Χατζηιωάννου Νάγια
Χριστοφή Σπύρος
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Γ5
Ανδρέου Κωνσταντίνος
Θεοχάρους Αντώνης
Λοΐζου Άντρια
Μαυρή Χρίστος
Μαυρικάκης Ελευθέριος

Μιχαήλ Χριστίνα
Παναγή Σωτηρούλλα
Παύλου Τιµόθεος
Σαββίδης Ξενοφών
Σκάγια Άντρη

Χαραλάµπους Γιώργος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος
Χριστοδούλου Κατερίνα
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Γ6
Γεωργίου Ντιάνα
Ζαννεττής Θεόδωρος
Ιωάννου Αντρέας
Καλογήρου Κωνσταντίνα
Κωνσταντίνου Μαρία

Λουκαΐδης Αντρέας
Προκοπίου Σάββας
Ττοφή Χριστόφορος
Φωκά Αυγή
Χατζηττοφή Μαρία

Χατζηττοφή Χρίστος
Χήρα Συµώνη
Χρυσοστόµου Ιωάννα
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Γ7
Αλ Μέρζα Ιµάν
Αντρέου Αντρούλα
Γεωργίου Ανδροµάχη
Γεωργίου Μαρία
Ζαχαρίου Ραφαέλλα
Ιωάννου Αντριάνα

Κυριάκου Ραφαέλλα
Κωστή Παναγιώτα Έρρικα
Μαρτή Θέκλα
Μούχλη Ισαβέλλα
Ονουφρίου Άντρια
Φιλιππούση Μαρία-Βασιλική

Χατζηπαρασκευά Μαργαρίτα
Χατσαντριάν Σταύρος
Χριστοδούλου Μαρία
Χριστοφή Καλλιόπη
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Γ8
Αντωνίου Μιχάλης
Αντωνίου Παναγιώτης
Βασιλείου Φώτης
Γεωργίου Μιχάλης
Γεωργίου Πέτρος
Ζένιου Εφραίµ
Θεοδώρου Ανδρόνικος

Ισαάκ Γαβριέλα
Ιωάννου Ανδρέας
Κερτεπενέ Μιχάλης Κουλέρµος
Κυριάκου Μάριος
Λάµπρου Ναταλία
Μαυρής Ναθαναήλ
Νικολέττης Κυριάκος

Ονουφρίου Θεοδώρα
Παναγή Παναγιώτης
Πιτσιλλίδης Χρύσης
Σάββα Σταύρος
Σολοµώντος Δηµήτρης
Χριστοδούλου  Κατερίνα
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Γ9
Αδάµου Κωνσταντίνος
Αντωνίου Χρυσοβαλάντω
Αποστόλου Χριστίνα
Γεωργίου Νικόλας
Γιώργαλλου Πετρίνα
Έλληνας Αντώνης
Ζάκου Ελένη

Ιωαννίδη Στυλιάνα
Μπισµπιρούλα Άντρια
Νικολάου Μιχάλης
Ξενή Μιχάλης
Παναγή Χρίστος
Πάρπας Γιώργος
Σιάλου Χριστόφορος

Σταύρου Στυλιανός
Στρούθος Ανδρέας Ροδόλφος
Στυλιανού Αικατερίνη
Χατζηγιάννη Αναστασία
Χρίστου Στυλιάνα
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Γ10
Αντρέου Αντρέας
Αντωνίου Κυριάκος
Αριστοτέλους Νικόλας
Δίπλαρος Ειρήνη-Σαµάνθα
Ελευθερίου Σωτηρούλλα
Ηροδότου Ιάκωβος
Θεοφάνους Παναγιώτης

Ιωάννου Φίλιππος
Καµένου Αναστασία-Νατάσα
Κλεοβούλου Αγγελική
Κυριάκου Ζήνωνας
Κυριάκου Χρίστος
Λάρσον Ιάκωβος Ντάνιελ
Μισός Παναγιώτης

Ντιπ Μάργουα
Σταύρου Αντρέας
Τίπα Γκαµπριέλα Θεοδώρα
Χαµίντοβ Βλαντισλάβ
Χριστοφή Ελένη Ελισάβετ
Χριστοφή Σωτήρης Λούκας
Χριστοφή Τζιώρτζ Ανδρέας
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Γ11
Αθανασίου Αθανάσιος
Αντωνίου Παναγιώτης
Γεωργίου Αλέξανδρος
Ζαβρός Παναγιώτης
Ζαχαρίου Γιώργος
Ηλία Κωνσταντίνος
Θεοχάρους Μιχάλης
Καδή Ανδριανή

Κυριάκου Λαµπρινός
Κωνσταντίνου Μαρία
Κωνσταντίνου Μάριος
Μαλαµάς Σπυρίδων
Μοσφίλη Κατερίνα
Μπέιτς Ανδρέου Χένρη
Μωυσέως Παρασκευάς
Παντζαρτζιάν Λαζαρία

Παπακώστας Παναγιώτης
Περδίος Ιωάννης
Ποντικός Ισίδωρος
Πουλοπούλου Μαγδαληνή
Σαββίδου Μαρία
Χατζηιωάννου Ιωάννης
Χατζηχαραλάµπους Γεώργιος
Χρίστου Δήµητρα
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Γ12
Αλεξάνδρου Μαρίνα
Αναστάση Αναστάσης
Αναστασίου Άντρια
Ανδρέου Ανδρέας
Ανδρέου Άννα
Αντωνίου Λεοντία
Αριστοτέλους Σπύρος

Γαβαλίδης Ιωάννης
Γεωργίου Άντρια
Γεωργίου Ελένη
Γεωργίου Παρασκευάς
Γρηγοράς Νικόλας
Κίτσιου Χρίστος Μάριος
Κιούλερ Κατερίνα

Κυπριανού Χριστίνα
Μέρσερ Μάρκο Πολ
Στυλιανού Δανάη
Χριστοδούλου Σωτηρούλα
Χριστοφή Παντελίτσα
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