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Η έκδοση ενός μαθητικού περιοδικού, στο οποίο καταγράφεται 
η ζωή και η δράση του σχολείου αποτελεί στην ουσία ένα κομμά-
τι της ιστορίας του. Ιδιαίτερα που φέτος συμπληρώνονται είκοσι 
χρόνια από την ίδρυσή του και μπορεί να αποτιμηθεί η προσφο-
ρά και η δράση του Γυμνασίου στον πνευματικό και κοινωνικό 
τομέα των κοινοτήτων της περιοχής.  

Χαιρετίζω την έκδοση του μαθητικού περιοδικού του σχολείου 
μας «Στην αγκαλιά της Παντάνασσας» στο οποίο αποτυπώνεται 
η πολυδιάστατη δράση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινό-
τητας μέσα από διάφορες εκδηλώσεις όπως θεατρικά δρώμενα, 
δημοσιογραφία, μουσική, αθλητισμός, αστρονομία και προγράμ-
ματα, όπως τα Ευρωπαϊκά Erasmus + και το «Χρυσοπράσινο 
Φύλλο», τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να ανα-
πτύξουν πολύπλευρες δεξιότητες και να αποκτήσουν μοναδικές 
γνώσεις και εμπειρίες. 

Συγχαίρω τους Υπεύθυνους Βοηθούς της Επιτροπής Εκδόσεων, κ. Θέμη Πολυβίου και κ. Γιώργο Παναγή, καθώς και τις φιλό-
λογους  κ. Μαρίνα Συμεωνίδου και κ. Χριστοθέα Λεβέντη για τον κόπο που κατέβαλαν τόσο στην επιμέλεια της ύλης όσο και 
στην επιμέλεια της καλαισθησίας του. Επίσης την κ. Μαρία Χατζηλοΐζου και τον κ. Γιώργο Ζαρβό για το φωτογραφικό υλικό 
καθώς και την κ. Σαβέλλα Μιχαήλ για την επιμέλεια του εξωφύλλου. 

Τέλος, εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου για την αγαστή συνεργασία μας και για την 
ανάληψη της οικονομικής δαπάνης για την έκδοση του Λευκώματος «Στην αγκαλιά της Παντάνασσας».

Χαιρετ ισμός της Διευθύντριας,  κ.  Ελένης Αβραάμ Αντωνίου
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Χαιρετ ισμός Προέδρου Συνδέσμου Γονέων 

Στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία μας, η οποία εκτός από οικονομικά προβλή-
ματα αντιμετωπίζει και μείζονα προβλήματα σήψης και διαφθοράς, δηλαδή έλλειψης αξιών, οι εκπαι-
δευτικοί του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας φροντίζουν να προετοιμάζουν αυριανούς πολί-
τες με γνώση, αλλά και με ήθος που θα μπορούν να καταστούν χρήσιμοι στην κοινωνία των πολιτών. 
Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού του σχολείου μας παρελαύνουν οι ποικίλες δραστηριότητες 
που σημάδεψαν τη χρονιά που έφυγε δείχνοντας το ποικίλο και πολυεπίπεδο έργο που επιτελείται, 
αλλά και το ενδιαφέρον των παιδιών να μοιραστούν αυτό το ταξίδι με τους καθηγητές τους, το “δικό” 
τους ταξίδι. Εκδηλώσεις, προγράμματα, δραστηριότητες, διακρίσεις που στοχεύουν στην αριστεία, 
αλλά και στη συμμετοχή, στην ενεργοποίηση και την πρόοδο. Που ασκούν τα παιδιά μας στην αμφι-
σβήτηση. Που τα ωθούν στην έρευνα. Που τα κάνουν να απολαμβάνουν τη ζωή, που τα παρακινεί να 
γυμνάσουν το σώμα μαζί με το μυαλό τους και να ξεχωρίζουν το σημαντικό από το ασήμαντο. Την ύλη 

και τα υλικά αγαθά από το πνεύμα και την ασύγκριτη χαρά που προσφέρει η πνευματική δημιουργία.

Πέραν αυτών, φέτος το σχολείο γιορτάζει μέσα από το περιοδικό του και μια ξεχωριστή επέτειο, αυτήν των 20 χρόνων δημι-
ουργικής προσφοράς.

Ως Σύνδεσμος Γονέων στεκόμαστε πάντα αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες του σχολείου και συγχαίρουμε τόσο τη Διεύθυν-
ση όσο και το προσωπικό για την άρτια εργασία που επιτελείται τόσο για την απόκτηση γνώσεων, αλλά και την παίδευση των 
ψυχών των παιδιών μας.

Δρ Γιώργος Β. Γεωργίου

Φιλόλογος-Γλωσσολόγος

Διευθυντής Ακαδημίας Πολιτισμού «Κυπροπαίδεια» Ι.Μ.Ταμασού 

Eπισκέπτης Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Χαιρετ ισμός της Προέδρου του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου

Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Πέρασαν ήδη τρία χρόνια από την πρώτη μας μέρα σε 
αυτό το σχολείο. Διανύσαμε μια υπέροχη διαδρομή γεμάτη ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Στο Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας διαμορφώσαμε τη σημαντικότερη πλευρά του χαρακτήρα 
μας, κτίσαμε γερές φιλίες, δεθήκαμε παντοτινά με συμμαθητές και καθηγητές. Όσα χρόνια κι αν πε-
ράσουν ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας θα ανήκει σε αυτό το σχολείο. Η συμβολή του σχολείου 
μας στο οικοδόμημα της ζωής μας είναι πραγματικά ανεκτίμητη! Οι γνώσεις που κερδίσαμε, οι πρωτό-
γνωρες εμπειρίες που ζήσαμε, ακόμα και οι πιο αστείες ατάκες της τάξης μας θα μας συντροφεύουν 
σε όλη μας τη ζωή. 

Ειδικά φέτος, το Σχολείο μας είχε την ευκαιρία να ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές. Η εβδομάδα του  
Move Week,  η Τσικνοπέμπτη, η συμμετοχή μας σε Συνέδρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα με κινη-
τικότητες μαθητών, οι  Εκδηλώσεις μας και όλα όσα βιώσαμε με παραγωγικό τρόπο κατάφεραν να 

μας σημαδέψουν με γλυκές αναμνήσεις και συναισθήματα. Ξεφυλλίζοντας τις φωτογραφίες αυτού του Λευκώματος, χιλιάδες 
άλλες ξυπνούν στη μνήμη μας. 

Γερά εφοδιασμένοι από το Γυμνάσιο, με το κάθε μάθημα να γίνεται θεμέλιο στο μέλλον μας, συνεχίζουμε το ταξίδι μας και 
ετοιμαζόμαστε για τις νέες προκλήσεις της επόμενης χρονιάς. Ιδιαίτερα εμείς, οι τελειόφοιτοι της  Γ΄ τάξης βρισκόμαστε μπρο-
στά σε ένα σταυροδρόμι της ζωής μας. Καλούμαστε να πάρουμε καθοριστικές για τη ζωή μας αποφάσεις. Οι επιλογές μας θα 
μας φέρουν πιο κοντά στους στόχους και στα όνειρά μας. 

Όσο απαιτητικός όμως κι αν είναι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας, αισθανόμαστε σαν έτοιμοι από ποτέ να την ανακαλύ-
ψουμε την Ιθάκη μας, γιατί το Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας, το σχολείο της νιότης μας, για το οποίο όλοι αισθανό-
μαστε αγάπη και ευγνωμοσύνη, μας έμαθε πρώτα ότι στη ζωή μας μεγαλύτερη αξία έχει το ίδιο το ταξίδι και όχι ο προορισμός 
του. Αγαπητοί μου συμμαθητές,  καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνετε!  

Δέσποινα Λάμπρου, Γ5

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Λάμπρου Δέσποινα,   γ5

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνου Οθωνία,  γ1

Γραμματέας: Κωνσταντινίδου Νικολίνα,  β2

Ταμίας: Γεωργίου Ελένη,   γ6

Σύμβουλοι:   Καϊσιάρη Ελεάνα   β4

 Ρώσου Τώνια   α3

 Παπαπαρασκευά Μόνικα α5
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ΕκΔΗΛΩΝοντας

Έργο της μαθήτριας Κωνσταντίνας Ηλία γ4 που δόθηκε στον Υπουργό Παιδείας, 
κ. Κώστα Καδή, για το εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικού



ΕκΔΗΛΩΝοντας

Ονειρευόμαστε 
 νεολαία δυναμική και πεισματάρα, η οποία οραματίζεται, αναζητεί  και διεκδικεί

                          πόλη φιλόξενη, ζωντανή, δημιουργική
                                              κοινωνία πολυπολιτισμική, ελεύθερη, μια κοινωνία με 

ιδανικά, αξίες και ηθική

Ονειρευόμαστε ανθρώπους ευτυχισμένους με γνώση, λογική και συναισθήματα 
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Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-16

9 Σεπτεμβρίου 2015. Τα βλέμματα συναντιούνται ξανά και οι 
ψυχές μας αγαλλιάζουν. Τα χαμόγελα μοιράζονται απλόχερα. 
Σε φίλους, σε αγαπημένα πρόσωπα. Εν αρχή ει ο Άνθρωπος, 
που στην ετερότητά του αποτελεί το ομορφότερο συστατικό 
της σχολικής κοινότητας ενσωματώνοντας τα μέλη της σε ένα 
περιβάλλον αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης, σεβασμού 
και ισότητας. Σε ένα περιβάλλον αποδοχής του ποιος είμαι, τι 
αξίζω και τι ονειρεύομαι… 

Κωνσταντίνου Οθωνία, γ1



9

Τελετή Αγιασμού για την έναρξη των μαθημάτων 

18 Σεπτεμβρίου 2015. Συμμέτοχος γίνομαι στα Μυστήριά 
Σου, με νερό καθαγιασμένο,  σαν βάπτισμα και αναζητώ 
πάντοτε το Φως και την Αλήθεια  Σου. Και ως με έπλασες 
κατ’ εικόναν  και καθ’ ομοίωσιν, γίνομαι φλόγα λαμπρή που 
διώχνει μακρυά τον σκοταδισμό και τον φόβο της αγνοί-
ας… 

Κυριάκος Κανάρης, γ2
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Move Week 2015-16

 Εκστρατεία 

“Now We Move

 2012-2020”

21 -25 Σεπτεμβρίου 2015

Με το σύνθημα “Find your 
move” κηρύχθηκε επίση-
μα και φέτος η παγκύπρια 
εβδομάδα ευαισθητοποίη-
σης των πολιτών για τα οφέ-
λη της φυσικής δραστηρι-
ότητας και του αθλητισμού 
από τον Κυπριακό Οργανι-
σμό Αθλητισμού. Κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων 
μαθητές, καθηγητές και όλο 
το προσωπικό του Σχολείου 
μας χόρεψαν και ανέδειξαν 
τα ταλέντα τους μέσα από 
παραδοσιακούς και μοντέρ-
νους χορούς, συμμετείχαν 
σε ομαδικά παιχνίδια στην 
κεντρική αυλή και ακο-
λούθησαν Οδοιπορικό στο 
Αρεδιού καταλήγοντας στο 
Κοινοτικό πάρκο για ξεκού-
ραση. Ήταν μια πολύ όμορ-
φη εβδομάδα γεμάτη εμπει-
ρίες και άσκηση για όλους 
μας.   

Λουκά Μάρκελλος, γ3
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Επέτειος της Ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

1η Οκτωβρίου 1960-2015. Γιορτάζεται πανηγυρικά και φέτος η 
γενέθλια ημέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε γυμνάσια και 
λύκεια. Αναφαίρετο δικαίωμα του ελεύθερου Ανθρώπου, που 
σκέφτεται και αμφισβητεί, που επιλέγει και διαμορφώνει, που 
ζει ως ενεργός πολίτης σε μια πατρίδα ακρωτηριασμένη και πα-
ράλυτη, σε έναν κόσμο που άτολμα στερεί από τα παιδιά της και 
τους νέους της το μέλλον, που τους αξίζει. Κι όμως, … Θέλω 
και μπορώ … Συμμετέχω, έχω βούληση και ευθύνη. Νοιάζομαι 
για τους ανθρώπους. Τιμώ όλους όσοι με αυταπάρνηση πότι-
σαν τον τόπο τούτο με ιδρώτα και αίμα. Τιμώ την πατρίδα μου. 

Νικολάου Άννα, γ4
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Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

5 Οκτωβρίου 2015. Με συγκίνηση και 
έντονα φορτισμένο συναισθηματικό κλί-
μα γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Εκ-
παιδευτικού σε μια λαμπρή εκδήλωση, 
την οποία τίμησαν με την παρουσία τους 
ξεχωριστοί άνθρωποι. Επίτιμος καλεσμέ-
νος ο κ. Κώστας Καδής, Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού, ο οποίος εξήρε 
τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην προα-
γωγή της κοινωνίας και του πολιτισμού. 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας 
και τιμά τη διαχρονική προσφορά των 
ανθρώπων που υπηρέτησαν την παιδεία 
με δυναμισμό και αφοσίωση. Εν αρχή 
άλλωστε, ην η Αγάπη… Ή όπως εύστοχα 
δήλωσε ο William Penn «Δεν προσδοκώ 
να περάσω από τη ζωή άλλη φορά. Αν 
επομένως, μπορώ κάποιο καλό να κάνω 
σε συνάνθρωπο ή αν μπορώ να δείξω 
κάποια κατανόηση, αμέσως τώρα ας το 
κάνω κι ας μην το αναβάλω ή το αμελήσω, 
αφού δε θα περάσω από αυτό τον δρόμο 
ξανά». Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης 
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού 
και Ορεινής, κ. Ησαΐας, ο Πρόεδρος της 
ΟΕΛΜΕΚ, κ. Δημήτρης Ταλιαδώρος και 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της 
Βουλής, κ. Γεώργιος Τάσος.

Δέσποινα Λάμπρου γ5

Κι αν δεν την βρεις την Άνοιξη, τη φτιά-
χνεις. Έχεις τα χρώματα και τα πινέλα. 
Φτιάξε τον Παράδεισο και μπες μέσα.
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Γιορτή της σημαίας

«Ορκίζομαι ότι μεγαλώνοντας κάτω από τη σκιά των ιερών μας τούτων συμβόλων, θα τα διαφυλάξουμε αγρύπνως. 
Και αγωνιζόμενοι με αυτοθυσία για τα ιδεώδη της πατρίδας, ακούραστοι θα προσπαθούμε για τη δόξα 

της φυλής και το μεγαλείο του Έθνους». 

 Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου 
Λευκωσίας βραβεύοντας το ήθος και την επίδοση των μαθη-
τών και μαθητριών με την 4η πράξη του, ανακήρυξε μεταξύ 
των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης, για τη σχολική χρονιά         
2015 –2016:

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ

Πηλαβά Χρίστια  γ5  (Λάβαρο Β΄ Περιφ. Γυμνασίου Λευκωσίας) 
Θεοδώρου Μαρία γ5 ( Ελληνική Σημαία)

 Νικολάου Άννα  γ4 ( Κυπριακή Σημαία)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Δημητρίου Γιώργος γ3,  Λάμπρου Δέσποινα γ5,  Μιχαήλ Γρηγό-
ρης γ6,  Χατζηκυριάκου Θεοφανώ γ5,  Κουρτελλάρη Ζηνοβία 
γ4, Κωνσταντίνου Οθωνία γ1,  Πετκάνη Αναστασία γ5,  Δήμου 
Σοφία γ5. 
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Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015. Διπλή γιορτή η μέρα τούτη. Τιμή  
στο ιερό σύμβολο της σημαίας του έθνους μας και ανακήρυ-
ξη των αριστούχων μαθητών του Σχολείου, καθώς και επέτειος 
της Εποποιίας του περήφανου αγώνα του 1940, όπου ο δια-
χρονικός και αιώνιος  Άνθρωπος αρνούμενος τη βόλεψή του 
τράβηξε για τα αφιλόξενα βουνά της Πίνδου. Κι όμως, … όταν 
η ψυχή οδηγεί το νου,  «το κορμί  έγινε σιωπηλό ναυάγιο της 
αυγής. Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας. Δεν έκλαψαν. Γιατί 
να κλάψουν.  Ήταν γενναίο παιδί! Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ’ 
όνειρο μες στο αίμα. Tου κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει:  
Ελευθερία». (Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπο-
λοχαγό της Αλβανίας, Οδυσσέας Ελύτης)

Χρήστος Γεωργόπουλος γ6

 «Αδερφέ μου» τού  ’λεγε γλυκά, τρυφερά, αδερφέ 
μου, συχώρα με, δεν τό ’θελα· δεν είμαι φονιάς, 

σου τ’ ορκίζομαι, δεν είμαι φονιάς. Να, μια στιγμή 
μονάχα ξέχασα πως είμαι άνθρωπος, ξέχασα πως 

είσαι άνθρωπος, αδερφός μου». 

            (Γ.  Μαγκλής, Δεν υπάρχουν αμαρτωλοί)
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Η Μπάντα του Σχολείου μας
Υπό τη Διεύθυνση της κ. Μελίνας Αδαμίδου

Δημήτρης Μαυρής α1, Ηλίας Παπακωνσταντίνου α2, Στέφανη Τορνά β1, 
Κυριακή Αριστοδήμου β1, Νικολίνα Κωνσταντινίδου β2, Κατερίνα Πογια-
τζή β2, Xατζηχoυσεΐν Νικόλας  β3, Θεόδουλος Μαυρονικόλας β3, Γεωρ-
γία Μιλτιάδους β3,  Mυρτώ Μιχαηλίδου β3, Ιωάννα Μιχαήλ β3,  Χαρίκλεια 
Ευαγγέλου β4, Άντρεα Γεωργίου β4,  Ελεάνα Καϊσιάρη β4, Kατερίνα Γε-
ωργίου β5,  Κυριακή Σάββα β5,  Άντρια Σωφρονίου β5,  Ελένη Πέτσα γ3, 
Σοφία Κουσιουμή γ3, Ειρήνη Γκαμίλ γ3, Φάνη Αθανασίου γ3, Πετρούλα 
Στυλιανού γ3, Ελπίδα Ευσταθίου γ3,  Χριστίνα Κυπριανού γ4,  Άννα Παπα-
κωνσταντίνου γ4, Λαμπριανή Πορρά γ5, Κολιαντρή Κατερίνα γ5, Παναγιώ-
της  Ξυδιάς  (Γκραν Κάσα) γ5,  Ελένη Γεωργίου γ6,  Στυλιανή Νεάρχου γ6. 

Στιγμιότυπα από τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Παλαιχώρι
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Καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους

15  Νοεμβρίου 1983-2015. Συμπληρώθηκαν φέτος 32 χρόνια από την παράνομη 
ανακήρυξη  του ψευδοκράτους. Ήδη μερικούς μόνο μήνες μετά την  τουρκική 
εισβολή, ο Ραούφ Ντενκτάς ανακήρυξε για πρώτη φορά τις κατεχόμενες από 
τον τουρκικό στρατό περιοχές της Κύπρου σε «Ομόσπονδο Τουρκοκυπριακό 
Κράτος». Η λεγόμενη «Τουρκική  Δημοκρατία Βορείου Κύπρου» του 1983 δεν  
αναγνωρίσθηκε ποτέ από κανένα κράτος, εκτός από την ίδια την Τουρκία. Η 
μαθητιώσα νεολαία πρωτοπόρα στα πανανθρώπινα δικαιώματα καταδικάζει για 
ακόμη μια φορά τις παράνομες αυτές ενέργειες σε βάρος της πατρίδας μας και 
διοργανώνει αυτόνομα δυναμικές κινητοποιήσεις με ειρηνικές εκδηλώσεις σε 
όλα τα σχολεία.

Από το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα» του Κώστα Μόντη

Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ο Πενταδάκτυλος, μητέρα.

Και λέει: «Λοιπόν»;

Και μας ρωτά: «Λοιπόν»;

Ειρηνικές εκδηλώσεις και τραγούδια από το Κ.Μ.Σ. εναντίον όσων κερδοσκο-
πούν από τον πόλεμο και τη διχόνοια του λαού
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Eπέτειος του Πολυτεχνείου

Διαχρονική και άφθαρτη παραμένει η εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου της 17ης Νοέμβρη 
του 1973 προς τιμήν των νεκρών και των 
εξεγερθέντων του Νοέμβρη για την διεκ-
δίκηση των αιτημάτων και οραμάτων τους, 
που σήμερα μοιάζουν επίκαιρα όσο ποτέ. Je 
suis Charlie, γράψαμε όλοι στους «τοίχους» 
μας και συμπνέοντας μαζί με χιλιάδες άλ-
λους νέους, διαδηλώσαμε το αντιπολεμικό 
περιεχόμενο του Πολυτεχνείου και τα μεγά-
λα αιτήματά μας για δημοκρατία, ελεύθερη 
σκέψη και βούληση.

Φοβάμαι
τους ανθρώπους που εφτά χρόνια

έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι
και μια ωραία πρωία –μεσούντος κάποιου Ιουλίου–
βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια κραυγάζοντας

«Δώστε τη χούντα στο λαό».
Φοβάμαι, φοβάμαι πολλούς ανθρώπους.

Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο.
                         Μανόλης Αναγνωστάκης
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Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης

7 Δεκεμβρίου 2015.  Η μαθητική νεολαία τιμά τη μνήμη και τη θυ-
σία των ηρώων, που αγωνίστηκαν για  την ελευθερία του κυπριακού 
λαού, την προάσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και του διεθνούς δικαίου, με δημοκρατικό πατριωτισμό ενάντια 
στον εθνικισμό και τις παλαιού και νέου τύπου αποικιοκρατίες. Για 
όσους μάχονται για την πολιτική ισότητα και ισοτιμία, για μια κρατι-
κή κυριαρχία, για μια διεθνή προσωπικότητα. Επίσημος καλεσμένος 
της αφτιασίδωτης και γνήσιας εκδήλωσής μας ήταν ο κ. Τάκης Χα-
τζηδημητρίου, που διετέλεσε βουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής 
Άμυνας και πρόεδρος της υποεπιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο οποίος μίλησε στους νέους χω-
ρίς περιφράσεις, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αυτοκριτική για μια 
λύση βασισμένη στις αλήθειες της κυπριακής ιστορίας. 
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Χριστουγεννιάτικη βραδιά θεάτρου

Μια υπέροχη θεατρική βραδιά χάρισε ο θεατρικός όμιλος του Σχολείου μας σε μαθητές και γονείς ανεβάζοντας το έργο του 
Άντον Τσέχωφ, Ο Γάμος. Το έργο επίκαιρο όσο ποτέ καταπιάνεται με την ψευδαίσθηση του είναι και του φαίνεσθαι του ανθρώ-
που διαχρονικά, καθώς και με τον υλισμό και την κρίση των αξιών της σύγχρονης κοινωνίας. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χρι-
στουγεννιάτικο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Χορωδία και Ορχήστρα του Σχολείου μας. Σημαντικός αρωγός στην επιτυχία 
της βραδιάς υπήρξε ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄  Περιφερειακού Γυμνασίου.   



21

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εμπειρία του 
θεάτρου ήταν πραγματικά μοναδική. Τα παι-
διά που συμμετείχαν στο θέατρο του σχολείου 
μας «Ο Γάμος» του Άντον Τσέχωφ συνεργά-
στηκαν ομαδικά και αρμονικά για το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. Οι καθηγήτριες κ. Μα-
ρία Πολυκάρπου και κ. Έλενα Βαρνάβα μας 
καθοδήγησαν και μας βοήθησαν να αναπτύ-
ξουμε τις υποκριτικές μας ικανότητες και να 
δεθούμε σαν ομάδα. 

Ζηνοβία Κουρτελλάρη γ4

Η συμμετοχή μου στον θεατρικό όμιλο του 
σχολείου ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Έμα-
θα να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου 
και ανακάλυψα πώς μπορώ να υποδύομαι ένα 
ρόλο, ώστε να είναι πειστικός. Ο δικός μου 
ρόλος ήταν και μια πρόκληση γιατί έπαιζα 
έναν άντρα, οπότε είχα ένα βαθμό δυσκολί-
ας μεγαλύτερο. Μόνο τυχερό θα μπορούσα 
να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου από την ευ-
καιρία που μου έδωσαν και είμαι πραγματικά 
πολύ χαρούμενη. Μου έδωσαν την ευκαιρία 
να αγαπήσω και να μάθω για το θέατρο και 
να ανακαλύψω το ταλέντο που έχω. Τέτοιες 
εμπειρίες δεν ξεχνιούνται και πάντα μένουν 
σαν γλυκές αναμνήσεις στο πίσω μέρος του 
μυαλού. 

Ελένη Γεωργίου γ6

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που μέσα από 
αυτή κράτησα πολλές ευχάριστες αναμνήσεις 
για να θυμάμαι από τη σχολική ζωή μου στο 
γυμνάσιο. Νιώθω τυχερή που είχα αυτή την 
ευκαιρία γιατί μέσα από αυτή έμαθα πολλά.

Εύη Αθανασίου γ4
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Γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των Γραμμάτων

29.1.16. Σε μια όμορφη γιορτή για τα Γράμματα και τους Τρεις κορυφαίους Πα-
τέρες της Εκκλησίας μας, μαθητές  και μαθήτριες  ερμήνευσαν τρεις ιδιαίτερους 
ρόλους, της κ. Στράφε, της κ. Χέφλιγκ και της κ. Φρόιντιν, σε σενάριο του Θεολόγου 
κ. Σωτήρη Πασχάλη, επικρίνοντας την παραδοσιακή αυθεντία του δασκάλου και 
προκρίνοντας την παιδαγωγική προσέγγισή του.   Μαθητές  μοιράστηκαν επίσης, 
τον Ύμνο της Αγάπης από την Προς Κορινθίους Επιστολή, όπου τόνισαν ότι  κι αν 
ο άνθρωπος ακόμη κι αν μιλά τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αν δεν 
έχει  αγάπη, γίνεται  χαλκός που ηχολογεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. Η αγάπη δείχνει 
μεγαλοψυχία και ανεκτικότητα, είναι ευεργετική και χρήσιμη,  δεν ζηλεύει και δεν 
φθονεί,  ελπίζει για την διόρθωση των λαθών και σε όλα δείχνει υπομονή. 

«Κυρία Χέφλιγκ, μόνο με τις καταγγελίες, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα!»
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Ημέρα μνήμης Γρηγόρη Αυξεντίου

3.3. 2016. Σε μα συγκινητική εκδή-
λωση με επίσημη προσκεκλημένη την 
ηρωίδα Μαρίτσα Καραολή, τιμήσαμε 
τη μνήμη του  ήρωα  Γ.  Αυξεντίου. Με 
λυρισμό αφηγήθηκε όλα αυτά που 
μοιράστηκε με τον άνθρωπο Γληόρη, 
τον «μάστρο» όπως τον φώναζαν οι 
δικοί του, στο κρησφύγετό του  στο 
Παλαιχώρι,  δίπλα από την εκκλησία 
της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας, 
στο φούρνο του σπιτιού του Αντρέα 
και της Μαρίτσας. Κατά τη διάρκεια 
παραμονής του στο χωριό, ο Αυξεντί-
ου εργαζόταν όλη την νύκτα, εκτελώ-
ντας και χρέη φρουρού. Το δωμάτιό 
του βρισκόταν πίσω από τον Αστυ-
νομικό Σταθμό Παλαιχωρίου, όπου 
στάθμευαν και Άγγλοι στρατιώτες και 
έτσι έλεγχε την κάθε τους κίνηση. 
Στις 7 Ιανουαρίου 1957, οι Άγγλοι 
επέβαλαν κέρφιου  και ο Αυξεντίου 
μαζί με τους αντάρτες του έμειναν 
στο κρησφύγετο για 48 ώρες χωρίς 
οι Άγγλοι να  καταφέρουν  να τους 
εντοπίσουν. Αργότερα, το κρησφύγε-
το του φούρνου χαλάστηκε με εντολή 
του Αυξεντίου αλλά διατηρήθηκε το 
δεύτερο κρησφύγετό του  κάτω από 
την σκάλα. Δεν πρόλαβε όμως, να το 
ξαναχρησιμοποιήσει αφού πέθανε 
ηρωικά στο κρησφύγετο του Μαχαι-
ρά.

Μιχαηλίδης  Απόλλωνας γ2
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ΤΣΙΚΝΑ, ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ  ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ

Το ίδιο τροπάρι, κάθε μέρα… Πού είναι η στολή σου, Άντυ; Θέλεις κούρεμα, Γιώργο.  Δεν μπορεί. Μέρα που είναι. Ρε, δε βα-
ριέσαι… Τσικνοπέμπτη χωρίς μασκαράδες, δε λέει! Θα το πρασινίσω το μαλλί κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει! Θα πω μάλιστα, ότι 
γράφτηκα στους πράσινους ακτιβιστές! Πουλάνε κάτι τέτοια στους καθηγητές. [Kotsio, sta skalia!]

- Τι λες, ρε φίλε;  Πώς ντύθηκες σαν τον κατάδικο;  Τρία χρόνια σ’ αυτά τα θρανία το χάσαμε το ματς και μείναμε αδέκαροι! 
Άσε,  στρατιωτική πειθαρχία μας αξίζει εδώ στο Περιφερειακό! Θα σηκωθούν κι οι νεκροί αν δουν τα χαΐρια μας. Ούτε οι θεοί 
του Ολύμπου δε μας σώζουν! Ξέρεις; Λέω να την κάνω μια για πάντα από ’δώ, για Χαβάη μεριά και σε όλους τους απόφοιτους 
του 2016 να ευχηθώ:  Στην υγειά μας, ρε παιδιά!
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Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821

24. 3.16. «Αντάν τζι αρκέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι εφυσού-
σαν, είσιεν τζι η Τζύπρου το κρυφόν, είσιεν το μυστικόν 
της». Ακόμα κι αν επίσημα η Κύπρος δε συμμετείχε στην 
Ελληνική Επανάσταση, η Φιλική Εταιρεία στρατολόγησε 
πολλούς εθελοντές, ήρωες της φυλής μας, με κορυφαία 
μορφή τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, που απαγχονίστηκε 
από τους Τούρκους στις 9 Ιουλίου 1821. Οι πράξεις του φά-
ρος για τις ζωές μας και η θυσία του αφύπνιση στις ψυχές 
μας.  Συγκινητικές λοιπόν δραματοποιήσεις του Όρκου των 
Φιλικών, των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Σολωμού και 
της 9ης Ιουλίου του Βασίλη Μιχαηλίδη,  λεβέντικοι ελληνι-
κοί παραδοσιακοί χοροί,  τραγούδια από τη Χορωδία και 
Ορχήστρα του Σχολείου μας, καθώς και τσάμικος από το 
χορευτικό συγκρότημα της ΕΛΔΥΚ γέμισαν τις ψυχές μας 
με συναισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.  
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Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2016 (Κλήρου)

Ευχαριστίες στο Φωτογραφείο PrintsbyAlexia για την ευγενή παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού της παρέλασης 
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1 Απριλίου 1955

31. 3. 2016. «Στο κάλεσμα του Αγώνα για απελευθέρωση 
από τον αγγλικό ζυγό δήλωσαν παρόντες νέοι και ηλικιωμέ-
νοι, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί, λαϊκοί και κληρι-
κοί, κάτοικοι της πόλης και της υπαίθρου, ολιγογράμματοι 
και μορφωμένοι και έδωσαν τον όρκο της ΕΟΚΑ, έτοιμοι 
να αγωνιστούν με οποιοδήποτε τρόπο τους εζητείτο: με τη 
ρίψη φυλλαδίων, την αναγραφή συνθημάτων, τη συμμετο-
χή σε διαδηλώσεις, τη μεταφορά οδηγιών και πληροφορι-
ών, όπλων και πυρομαχικών, την κατασκευή κρησφυγέτων, 
τη φιλοξενία καταζητουμένων και ανταρτών και ό,τι άλλο 
χρειαζόταν τη δεδομένη στιγμή. Ο απελευθερωτικός μας 
Αγώνας ανέδειξε τις αρετές του λαού και το ήθος των 
αγωνιστών, τους οποίους χαρακτήριζε η πίστη και η αγάπη 
τους για την ελευθερία, η ανιδιοτέλεια και η αυταπάρνηση, 
η προσήλωση στις πνευματικές και ηθικές αξίες. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά ακριβώς επιβεβαιώνονται με την αυτοθυ-
σία του Αυξεντίου στον Μαχαιρά, του Μάτση στο Δίκωμο, 
των τεσσάρων ελεύθερων πολιορκημένων του Αχυρώνα 
στο Λιοπέτρι και των δεκάδων ηρώων, που άφησαν την τε-
λευταία τους πνοή στα βασανιστήρια ή έπεσαν σε μάχες. 
Επιβεβαιώνονται ακόμη με τη θυσία των εννιά παλληκαριών 
που οδηγήθηκαν στην αγχόνη ψάλλοντας τον ύμνο στην 
ελευθερία και δίνοντας οι ίδιοι θάρρος στους συγγενείς 
και τους συναγωνιστές τους. Ας παραδειγματιστούμε από 
το ήθος τους, την αγάπη τους για την πατρίδα και την ελευ-
θερία, την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, την υπέρβαση 
του εγώ για το κοινό καλό. Με αυτές τις αξίες, με σύνεση 
και ομοψυχία ας αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχου-
με ενώπιον μας και ας αγωνιστούμε ειρηνικά για μια ελεύ-
θερη, επανενωμένη και ευημερούσα Κύπρο».

Απόσπασμα από το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πο-
λιτισμού, κ. Κώστα Καδή.
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Απρόοπτα από εκδηλώσεις

Dale a tu cuerpo alegria Macarena! mobmania.collage

NASA CYPRUS!!! Γυρίζω τις πλάτες μου στα αξιώματά σας!

Εγώ θέλω αυτόγραφο πάνω στο σιέρι μου! Εγώ θέλω τα 
παπούτσια του!

Αυτό μας έλειπε! Έκαμεν μιαν ιστοσελίδα τζαι τωρά θέλει να 
γινεί τζαι βεζύρης στη θέση του Διευθυντή της ΣΠΕ!
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Στη ζωή μου οι πιο μεγάλοι μου ευεργέτες 
στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα.

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ



ΔΡΑΣΕΙΣ και …
αποΔΡΑΣΕΙΣ!

Στη ζωή μου οι πιο μεγάλοι μου ευεργέτες 
στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα.

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ…

•  1ης συνάντηση (1st transnational  meeting) καθηγητών στην 
Κύπρο - παρουσίαση καλλιτεχνικού προγράμματος

•  Ενδοσχολικός διαγωνισμός για το λογότυπο (logo) του προ-
γράμματος

  

•  Δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών και αποστολή στους 
εταίρους.  Δημιουργία παρουσιάσεων/βίντεο  για κυπριακά 
χριστουγεννιάτικα έθιμα και κάλαντα 

Διάρκεια προγράμματος: (24 μήνες)

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από την Κύπρο, η Ισπανία, η Πολωνία, η Κροατία, η Γερμανία και η Ιταλία. 

Στόχοι:  Οι μαθητές θα γνωρίσουν Ευρωπαίους καλλιτέχνες, λογοτέχνες και γενικότερα ανθρώπους της τέχνης, θα έρθουν 
σε επαφή με τη ξένη κουλτούρα και τον πολιτισμό, θα συνειδητοποιήσουν τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης, οι οποίοι θα 
είναι βασισμένοι στην αληθινή εμπειρία και ζωή.

Συντονίστρια: Έλενα Ξανθουδάκη Βαρνάβα 

Europe Through the Lines of  Literature

Ημερολόγιο εργασιών
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•  Δημιουργία ερωτηματολογίων  (evaluation questionnaire )
για τα ταξίδια της Κροατίας και της Ισπανίας με σκοπό την 
αξιολόγηση του προγράμματος. Αποστολή των ερωτηματο-
λογίων στο εξωτερικό για συμπλήρωση από το σύνολο των 
μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα πανευρωπαϊκά. 
Η Κύπρος ανέλαβε επίσης την επεξεργασία και ανάλυση 
των αποτελεσμάτων όλων των χωρών που συμμετέχουν.

Κροατία 

Μελέτη της συγγραφέως Ivana Brlic-Mazuranic από την Κρο-
ατία. Μελέτη των μύθων Croatian Tales of Long Ago  - Ειδικό-
τερη ενασχόληση με τον μύθο Fisherman Plunk and His Wife. 
Φιλολογική προέκταση του αριθμού 3  και του θαλασσινού 
υπερφυσικού στοιχείου στην ελληνική και σερβική μυθολογία 
και λογοτεχνία. Μελοποίηση στίχων και ηχογράφηση τραγου-
διού από μαθήτριες του προγράμματος. Δημιουργία αφίσας 
για το ταξίδι. Εργασία για την Κροατία και το Ζάγκρεμπ.

Ισπανία 

Φιλολογική ανάλυση και έρευνα για το κυπριακό στοιχείο 
στους στίχους του  Γ. Σεφέρη, του ποιητή που επιλέγηκε από 
την ομάδα του προγράμματος του σχολείου. Εργασία στις το-
ποθεσίες, οι οποίες αναφέρονται σε ποιήματα του Σεφέρη και 
συνδέουν τον ποιητή με την Κύπρο.  Δραματοποίηση Ελένης 
του Σεφέρη και Ελένης του Ευριπίδη. Εργασία στο είναι και 
το φαίνεσθαι – έννοιες που ενυπάρχουν /προκύπτουν στα/
από τα πιο πάνω κείμενα. Έρευνα και μελέτη των Ισπανών δη-

μιουργών Antonio Muñoz Molina, Titto the potter και Joaquin 
Sabina. Αναζήτηση προέκτασης και ιστορικού υπόβαθρου στα 
έργα του Ισπανού συγγραφέα Antonio Muñoz Molina. Έρευνα 
για την ιστορική περίοδο της δικτατορίας στην Ισπανία και συ-
νεξέταση με τη δικτατορία της Ελλάδας. Συνεξέταση του έρ-
γου του Antonio Muñoz Molina και του ποιήματος  Αν θέλεις 
να λέγεσαι άνθρωπος, του Τ. Λειβαδίτη. Τραγούδι Quien me 
ha robado el mes de abril του Ισπανού ερμηνευτή Joaquin 
Sabina από την ομάδα Erasmus+ του σχολείου.  Δημιουργία 
πρωτότυπων/διαφορετικών εξωφύλλων σε λογοτεχνικά βι-
βλία του Antonio Muñoz Molina. 

Πού μπορείτε να δείτε τις δράσεις του προγράμματος μας;

1. Στο Youtube channel του προγράμματος!

h t tps : / /www.youtube .com/channe l /UCA7F4 I I f9_
nbpg71xHWsBLA
2. Στην  ιστοσελίδα του προγράμματός μας! 
http://erasmusproject6.wix.com/project
3. Στο google map! (https://www.google.com/maps/d/
viewer?mid=zc7T7eFL_zQ4.k8xD3zH1--Yg )

4.Στη σελίδα μας στο  Facebook! 
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Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Building a small enterprise at school. Promoting our country abroad» 
με βασικότερο στόχο την προώθηση της χώρας μας στην Ευρώπη. Πιο αναλυτικά οι στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές 
να κατανοήσουν τον όρο «Παιδική επιχειρηματικότητα» και να μάθουν πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, να διαφημίσουν την το-
πική παράδοση και τα τοπικά προϊόντα στα εταιρικά σχολεία και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες με μαθητές των εταιρικών 
σχολείων γύρω από την οργάνωση μιας επιχείρησης με σκοπό την προβολή της χώρας τους.

Διάρκεια προγράμματος: 36 μήνες

Συντονίστρια προγράμματος: Χριστίνα Συμεωνίδου 

Στο  πρόγραμμα συμμετέχουν  8 σχολεία από Ελλάδα, Πορτογαλία, Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Τουρκία και Πολωνία. 
Στις 8 συναντήσεις που θα γίνουν θα λάβουν μέρος 240 περίπου μαθητές του σχολείου σε διάρκεια 3 χρόνων. 

Building a Small  Enterprise at  School  – 
Promoting our Country Abroad
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1st Workshop: Tourism and local sites.  Courses on The 
role of Cultural Diversity

Αφού φτάσαμε στη Bydgoszcz της Βαρσοβίας, γνωριστήκα-
με με τις οικογένειες που μας φιλοξένησαν και κάναμε μια 
γρήγορη ξενάγηση στην πόλη. Επισκεφτήκαμε τον ζωολογι-
κό κήπο, κάναμε βόλτα στο σταύλο και ιππασία με τα άλογα. 
Παρακολουθήσαμε μαθήματα στο σχολείο και παρουσιάσαμε 
την εργασία της κυπριακής αποστολής σε όλο το σχολείο και 
στις υπόλοιπες αποστολές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 
Συμμετείχαμε σε καρναβαλίστικο χορό του σχολείου και επι-
σκεφτήκαμε τον χώρο εργασίας των γονιών που μας φιλοξε-
νούσαν. Διασκεδάσαμε στο παγοδρόμιο και παίξαμε bowling. 
Ακολούθησε εκδρομή στην Sopot, ξενάγηση στην πόλη, επί-
σκεψη στο ενυδρείο και βόλτα στην παλιά πόλη.  Αποχαιρετή-
σαμε τις οικογένειες που μας φιλοξένησαν και μετά από μια 
ξενάγηση στη Βαρσοβία, αναχωρήσαμε για Κύπρο. 

Γιώργος Μυλωνάς α4

2nd Workshop:  National and local History and Mythology

Το ταξίδι που κάναμε στην Ισπανία χωρίς υπερβολές ήταν ένα 
όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η ευκαιρία που μας δόθη-
κε ήταν πραγματικά απίθανη. Γνωρίσαμε τον τρόπο ζωής σε 
άλλες χώρες, σε άλλους πολιτισμούς, μάθαμε για την ομορ-
φιά της Ισπανίας και των ανθρώπων της, κάναμε φίλιες και 
δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα ριζω-
μένες στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.

Διάλεξη  για την Επιχειρηματικότητα 
από τον κ. Άδωνη Μυλωνά, εκπαιδευτή

για θέματα επιχειρηματικότητας



38

Διάρκεια προγράμματος: 3 χρόνια

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 9 σχολεία από Κύπρο, Σαρδη-
νία (Ιταλία), Πορτογαλία, Τσεχία, Λιθουανία, Τουρκία, Ελλά-
δα, Ισπανία και  Γερμανία.  

Στόχοι του προγράμματος: 

Με το έργο αυτό θέλουμε να ξεκινήσει ένας νέος τρόπος εκ-
παίδευσης με την πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής 
βίας, με  τη δημιουργία ενός ενδιαφέροντος ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος εκπαίδευσης,  με τη συμμετοχή των νέων και 
των οικογενειών τους στη σχολική ζωή του σχολείου και στη 
δημιουργία Ευρωπαίων ενεργών πολιτών. 

Δράσεις Σχολικής Χρονιάς 2015-2016:

Η χρονιά άρχισε με ενημέρωση μαθητών, καθηγητών και γο-
νέων της Α΄ Τάξης για τον Σχολικό Εκφοβισμό από την παιδο-
ψυχολόγο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Αγάθη 
Καραολή. Μαθητές της Γ΄ τάξης συμμετείχαν στην Ημερίδα 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, που διοργανώνει η CYTA σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ακολούθως, 
προκηρύχθηκε διαγωνισμός ζωγραφικής για την καλύτερη 
καρτ ποστάλ και το καλύτερο σύνθημα ενάντια στο Bulling  
καθώς και διαγωνισμός συγγραφής διηγήματος με θέμα «Η 
πιο όμορφη ιστορία φιλίας και αλληλεγγύης». Σχεδιάστηκε το 
λογότυπο του προγράμματος και ετοιμάστηκαν ηλεκτρονικές 
παρουσιάσεις με θέμα «Το σχολείο μου και η χώρα μου». Με 
σχέδια και λογότυπα από όλες τις χώρες εκδόθηκε ημερο-
λόγιο τοίχου. Πραγματοποιήθηκε μαθητική έρευνα με θέμα 
τον Σχολικό και τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό και  μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια γονέων, από τα οποία προέκυψαν πολύ εν-
διαφέρουσες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, συγκροτήθηκε η  
«Ομάδα Εθελοντών» και ετοιμάστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο 

με θέμα «Δέκα απλοί  κανόνες και πρακτικές συμβουλές για 
να προστατεύσετε τον εαυτό τους από  τους νταήδες».

Βράβευση της μαθήτριας Τορνά Στέφανης, β1,  η οποία κέρ-
δισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό συγγραφής μικρής 
ιστορίας με θέμα «Η φιλία ενάντια στον εκφοβισμό».

Bullying and Cyber – bul lying: 
How to Prevent and Fight the violence at  school
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Tέχνη

Πρωτότυπη εικαστική δράση διοργανώθηκε στις 15 Απριλίου 2016  από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, τον Κλάδο Εικαστικών Τεχνών και το Γραφείο Επιθεώρησης Τέχνης, στο πλαίσιο των εορτασμών της 
Διεθνούς Ημέρας Τέχνης και της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Πάφος 2017. 

Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι μαθητές: Γιώργος Μιχαήλ Γ1,Θεοδώρα Μιχαήλ Γ1, Κεραμυδά Άννα Γ2, Παναγρίτη Κατε-
ρίνα Γ2, Πιτσιλλίδου  Κατερίνα  Γ2, Rosca Oana Γ3, Κολιαντρή Κατερίνα Γ5, Πόρα  Λαμπριανή Γ5, Ροδοσθένους Μαρία Γ5, 
Χατζηχουσείν  Νικόλας Β3. 

 

ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ



41

Eυαγγέλου Χαρίκλεια, β4

Χέλικαρ Γιολάντα, γ4

Καϊσιάρη Ελεάνα, β4

Στυλιανού Πετρούλα, γ3

Λουκά Δήμητρα, β6

Νικολάου Έλενα, γ3 Κωνσταντίνου Ραφαέλα, γ4
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Καντζά Μαρία, γ4 Χαραλάμπους Παναγιώτα, γ4Λάμπρου Δέσποινα, γ5

Χαραλάμπους Αλέξανδρος, γ5 Παπακωνσταντίνου Άννα, γ4Κυπριανού Χριστίνα, γ4

Χέλικαρ Γιολάντα, γ4 Μαυρή Μαρία, γ2Νικολάου Στέφανος, γ6
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Τορνά Στέφανη, β1 Ορφανίδης Ιάκωβος, β2Κυλίλης Νικόλας, β4

Rosca Oana, γ3 Πορά Λαμπριανή, γ5Χρίστια Πηλαβά, γ5
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Πρώτη Εκπαιδευτική Εκδρομή  20.11.2015

Εκπαιδευτική η πρώτη μας απόδραση από τα μαθητικά θρανία! Η Α΄ τάξη επισκέφτηκε το Αρχαιολογικό  Μουσείο Λευκωσίας και 
συμμετείχε σε πρόγραμμα μουσειακής αγωγής μέσα στο πλαίσιο  της Ιστορίας  των Αρχαίων Χρόνων της Κύπρου και στο Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας. Η  Β΄ τάξη ξεναγήθηκε στα άδυτα της Δημοσιογραφικής Εστίας  και στις κατακόμβες της ελευθερίας του 
λόγου, στο Μουσείο Αστυνομίας και στην ΟΕΛΜΕΚ. Η  Γ΄ τάξη τέλος, ακολουθώντας ένα διαφορετικό ταξίδι στον χρόνο, αναζή-
τησε την αγωνιστικότητα του λαού μας  στα Φυλακισμένα Μνήματα, στα Μουσεία του Παγκύπριου Γυμνασίου, ορκίστηκε πίστη 
στην πατρίδα μας στον χώρο της Κρύπτης  των Φιλικών και θαύμασε το Μουσείο του Αρχοντικού του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, 
του ισχυρού δραγομάνου της Κύπρου.  

ΑΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΑΝΙΑ!
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Νοιάζομαι για σένα σημαίνει στέκομαι πλάι σου όταν με χρειά-
ζεσαι, χωρίς  πολλές κουβέντες αλλά με συνέπεια και αγάπη.  
Δεν έχω όνομα, εθνικότητα ή ηλικία. Είμαι ο αιώνιος  Άνθρω-
πος του «εμείς». Συμμετέχω εθελοντικά στο Τμήμα Νέων του 
Ερυθρού Σταυρού του σχολείου μας μαζί με 65 φίλους μου 
από όλες τις τάξεις και προσφέρω δυναμικά επενδύοντας στο 
μέλλον μου εστιάζοντας στην ανθρωπιστική παιδεία. 

Κι αν η ανάγκη σου σε σχολικό ρουχισμό και γραφική ύλη σε 
στεναχωρεί, μην βαραίνεις  την ψυχή σου. Στηρίζω την  Unicef 
(14.10.15) και τον Ερυθρό Σταυρό (Οκτώβριος 2015) για να 
έχουμε μαζί δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ανταλλάζω  βιβλία και 
παιχνίδια με συμμαθητές μου, καλλιεργώ την οικολογική μου 
συνείδηση.  Μαθαίνω να ανακυκλώνω σωστά και συμβάλλω 
στην αγορά τροχοκαθίσματος για σένα, φίλε μου, συλλέγοντας 
πώματα (Κιβωτός 2015). Αντιμετωπίζω τον πόνο σου ως δικό 
μου οργανώνοντας εράνους (ΠΑΣΥΚΑΦ, Ραδιομαραθώνιος, 
Πορεία Χριστοδούλας), παζαράκια τροφίμων, hot-dogs, κο-
σμημάτων, ζεστής σοκολάτας, κρέπας και χριστουγεννιάτικη 
λαχειοφόρο αγορά.

Η κόκκινη κορδέλα της Εβδομάδας Εθελοντισμού είναι  μια 
ελάχιστη ένδειξη αγάπης και φιλίας. Σφίξε το χέρι μου όταν 
βρεθώ δίπλα σου, χόρεψε και τραγούδησε μαζί  μου. Είμαστε 
διαφορετικοί αλλά ίσοι. Κι αν μου ευχηθείς σε μια γλώσσα που 

δεν καταλαβαίνω, όμορφα ακούγονται οι ευχές σε όλες τις 
γλώσσες. 

Να με θυμάσαι πάντα, για σένα, τραγούδησα φέτος τα κάλα-
ντα, για σένα φορώ την ονειροπαγίδα στο λαιμό μου… Τα έχω 
καλά φυλαγμένα τα ονείρατά μου, πλάι στην καρδιά μου…

Κοινωνική Δράση και  Μαθητική Πρόνοια
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αξίζει πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο 
στους μαθητές του Β΄ Περιφερειακού Γυ-
μνασίου Λευκωσίας. Το δεύτερο τεύχος της 
ετήσιας εφημερίδας του σχολείου «Ο κό-
σμος μας» για τη σχολική χρονιά 2015-16, 
την οποία είχα την τύχη να διαβάσω, δεν έχει 
σε τίποτα να ζηλέψει από τις «μεγάλες» εφη-
μερίδες. Αντίθετα, οι «μεγάλες» εφημερίδες 
μπορούν να βρουν και να αναμεταδώσουν 
χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες από την 
εφημερίδα των μαθητών. Και για να ακρι-
βολογούμε, το τεύχος αυτό περιλαμβάνει, 
μεταξύ πολλών άλλων, συνέντευξη με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γάλλο Πρέ-
σβη, τον Πρέσβη της Ελλάδας, υπουργούς, 
αναλύσεις, έρευνες και άρθρα, απόψεις 
μαθητών. Συγχαρητήρια φυσικά αξίζουν και 
στους καθηγητές, αλλά και στον υπεύθυνο 
της έκδοσης, Βοηθό Διευθυντή του Β΄ Πε-
ριφερειακού Γυμνασίου Θέμη Πολυβίου. Οι 
μαθητές αυτοί αποδεικνύουν ότι η δημοσιο-
γραφία στην Κύπρο μπορεί να ελπίζει σε ένα 
καλύτερο μέλλον. 

Κυριάκος Πενηνταέξ,  Εφημερίδα Η σημερι-
νή,  2 Απριλίου 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ»
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Από τ ις δράσεις του Δημοσιογραφικού Ομίλου
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ

Δράσεις της επιτροπής βιβλιοθήκης

ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Au mois de novembre dernier, nous avons visité l’ ambassade de 
France a Nicosie avec notre professeur de français Mme Androula 
Nathanael et notre professeur d’ informatique Mme Eugenia 
Kashiouri et quelques camarades. Nous y avons rencontré l’ 
ambassadeur français, M. Jean-Luc Florent, qui nous a donné un 
interview pour notre journal scolaire. L’ ambassadeur était très 
gentil et sympathique. En plus, il était prêt  a répondre a toutes 
nos  questions. Pendant notre visite nous avons discuté beaucoup 
de sujets. Il nous a parlé de ses impressions de Chypre qui étaient 
très positives. Il a trouvé les chypriotes très hospitaliers et le temps 
merveilleux. En plus, nous lui avons posé des questions sur les 
attaques terroristes et les événements a Paris. Enfin, notre rencontre avec l’ ambassadeur français était une expérience 
inoubliable. Notre interview est publié dans notre journal scolaire ! 

Zinovia Kourtellari, Annita Nicolaou C4

L’  interview intéressant d’  un ambassadeur 
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Διάρκεια προγράμματος: 3 χρόνια 

Στόχοι: Η δημιουργία ενός περιεκτικού και διαχρονικού μοντέλου 
ευρωπαϊκού αναλυτικού προγράμματος, το οποίο θα σχετίζεται 
με τη διοργάνωση και διεξαγωγή Φόρουμ-Συνεδρίου για νέους 
σχετικά με θέματα παγκόσμιας πολιτότητας και στην παροχή κα-
τάλληλων εργαλείων, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για 
τους μαθητές, για προώθηση του ηγετικού χαρακτήρα των νέων 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της παγκόσμιας πολιτότητας. 

Συντονιστές προγράμματος: 

Χριστίνα Κουτσάνθιμου και Μαρίνα Συμεωνίδου

Εταίροι του έργου είναι  το Oxfam GB (Μεγάλη Βρετανία), 
Oxfam Italy (Leonardo Da Vinci Scuola), Juanimo Karjeros 
Centras (Lithuania), CARDET (Β’  Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευ-
κωσίας) και το University of Lodz (Poland).

Κατά την παρούσα σχολική χρονιά, οι εταίροι εκπαίδευσαν 
τους συντονιστές των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα και ετοίμασαν το αναλυτικό εργαλείο εκπαίδευσης 
μαθητών- ηγετών και καθηγητών πάνω σε θέματα σύγχρονης 
εκπαιδευτικής μεθοδολογίας σε συνδυασμό με  θέματα παγκό-
σμιας πολιτότητας, το οποίο θα εφαρμοστεί στο Α΄ Μαθητικό 
Φόρουμ τον Νοέμβριο  2016 σε όλες τις χώρες.

Ακολουθήστε μας στην πλατφόρμα http://fys-forums.eu

FUTURE YOUTH SCHOOL FORUMS (ERASMUS+)

Η  κ. Γιολάντα Φράγκου (Cardet) στην ομάδα εστίασης των 
μαθητών μας  
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Για ακόμα μία χρονιά το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα Τηγανοκίνηση. Η Τηγανοκίνηση είναι ένα εκπαιδευτικό, πε-
ριβαλλοντικό πρόγραμμα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγει-
ρικών λαδιών, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε περισσότερες 
από 200 εκπαιδευτικές μονάδες σε όλη την Κύπρο. 

Η Τηγανοκίνηση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, ΑΚΤΗ Κέντρο 
Μελετών και Έρευνας.

Μέσω του προγράμματος τα τηγανέλαια ανακυκλώνονται αντί 
να καταλήγουν στα υπόγεια νερά ή εδάφη με αποτέλεσμα να 
έχουμε την αειφόρο διαχείριση του πολύ σοβαρού προβλήμα-
τος των αποβλήτων.

Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί ότι η προσπάθεια του σχο-
λείου μας έχει αποδώσει και οικονομικά εκτός από περιβαλ-
λοντικά οφέλη. Το σχολείο έλαβε το ποσό των 90 ευρώ λόγω 
της συγκέντρωσης μιας μεγάλης ποσότητας τηγανελαίων με 
τη στήριξη των οικιακών τηγανελαίων των μαθητών/τριών του 
σχολείου μας αλλά και των επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με το σχολείο μας.

Παράλληλα πρέπει να αναφερθούν και οι δράσεις ανακύκλω-
σης πωμάτων, πλαστικού pmd, χαρτιού και μπαταριών στο 
σχολείο μας. Η ανακύκλωση πωμάτων, πλαστικού και χαρτιού 
γίνεται σε κάθε τμήμα και σε όλα τα εργαστήρια, ενώ η ανα-
κύκλωση τηγανελαίων και μπαταριών γίνονται στο εργαστήριο 
βιολογίας καθώς και στον καθηγητικό σύλλογο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που ανήκουν στον περιβαλλοντικό 
όμιλο του σχολείου ανέλαβαν τη συλλογή όλων των πιο πάνω 
ανακυκλώσιμων υλικών κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής 
χρονιάς.

Συντονίστρια: Δωρίτα Δημητρίου, Βιολόγος

Δράσεις αειφορίας

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

«ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ»
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε τρεις  μαθητές της Α΄ τάξης, 
οι οποίοι  διακρίθηκαν στη 2η Παγκύπρια Ολυμπιάδα  «Θεό-
φραστος» 2016,  που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2016 
από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου. 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  Α4

2. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α4

ΕΠΑΙΝΟΣ:

1. ΝΥΧΙΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  Α5
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Στις 18-20 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθη-
κε η εκδρομή του αστρονομικού ομίλου του 
σχολείου μας στην Αθήνα. Την εκδρομή ορ-
γάνωσε ο Βοηθός Διευθυντής, κ. Γιώργος 
Παναγής, με τη στήριξη της  Διευθύντριας 
του σχολείου μας, κ. Ελένης Αβραάμ Αντω-
νίου και του κ. Θέμη Πολυβίου. Στην εκδρο-
μή έλαβαν μέρος 29 παιδιά και των τριών 
τάξεων. 

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην Ακρόπολη, 
όπου μεταξύ άλλων είδαν τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο και τον Παρθενώνα. Επίσης ξενα-
γήθηκαν στο μουσείο της Ακρόπολης. Μο-
ναδικό θέαμα απόλαυσαν στο πλανητάριο 
Αθηνών όπου παρακολούθησαν την ταινία 
«Παράξενοι Κόσμοι στο Ηλιακό μας σύστη-
μα». Αποκορύφωμα της εκδρομής ήταν το 
ανέβασμα στο λόφο των Νυμφών, όπου τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν 
με το τηλεσκόπειο του Αστεροσκοπείου 
Αθηνών τη σελήνη. Ακολούθως, αστρονό-
μος του αστεροσκοπείου έδειξε στα παιδιά 
τους σημαντικότερους αστερισμούς που εί-
ναι ορατοί στον αττικό ουρανό και ξενάγησε 
τους εκδρομείς στους χώρους του αστερο-
σκοπείου. Οι εκδρομείς επίσης είχαν την ευ-
καιρία να κάνουν τις βόλτες τους στην οδό 
Ερμού και στο Μοναστηράκι.

Οι εκδρομείς επέστρεψαν στην Κύπρο με τις 
καλύτερες των εντυπώσεων από την Αθήνα 
όπου απεκόμισαν μοναδικές εμπειρίες που 
θα τις θυμούνται για πάρα πολλά χρόνια.  

Εκδρομή αστρονομικού ομίλου στην Αθήνα
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Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Ορού-
ντα και επίσκεψη σε σπίτι στο χωριό για να φτιάξουν τα 
παιδιά παραδοσιακές πίττες 

«Στο σπίτι της μάμας της κ. Μαρίας φτιάξαμε μπουρέκια, παί-
ξαμε UNO, ακούσαμε μουσική, χορέψαμε και περάσαμε πολύ 
όμορφα».   

Μαρία Αντωνίου β8

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
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Συμμετοχή στους Επαρχιακούς Αγώνες Στίβου Αποσπάσματα από τις εργασίες των μαθητών

1.  Συνέντευξη από τη Διευθύντρια του Γυμνασίου μας, κ. Ελένη 
Αβραάμ Αντωνίου:

- Τι σχέδια έχετε για το Γυμνάσιό μας;

-  Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το Γυμνάσιό μας. Θα ήθελα 
ωστόσο, να το εξοπλίσω με τεχνολογικό εξοπλισμό και να 
εξωραΐσω την αυλή του.  

-  Πώς πιστεύετε ότι οι μαθητές θα έχουν πιο καλά μαθησιακά 
αποτελέσματα;

-  Είναι σημαντικό να μη χάνεται διδακτικός χρόνος από τα μα-
θήματα, να ενθαρρύνονται τα παιδιά και να λαμβάνουν μέρος 
σε διαγωνισμούς.

Νικόλας Προκοπίου α8

2. Το Κομπολόι των ανησυχιών

Όταν ανησυχώ ή όταν λυπάμαι και αγωνιώ, μπορώ να:

- Ακούω την αγαπημένη μου μουσική.

- Σκέφτομαι ότι όλα θα πάνε καλά.

- Μοιράζομαι την ανησυχία μου με κάποιον.

- Παίρνω βαθιές αναπνοές.

- Κάνω μια βόλτα.

- Παίζω με το αγαπημένο μου παιχνίδι.  

Μαρία Αντωνίου β8

 

Στγμιότυπο από τη βράβευση 
του αθλητή Χριστοδούλου Νίκου α1 (80 μ.)
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1.  ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ 
ΕΔΑΦΟΣ   05/11/15

ΘΗΛΕΩΝ  (1000m) 

1. Ιωαννίδου Ιωάννα α1

2. Μιχαήλ Θεοδώρα γ1 

3. Φυλακτού Σταυρούλα α6

ΑΡΡΕΝΩΝ (2000m)

1. Χαραλάμπους Στυλιανός γ4

2. Κκώστη Αντώνης γ6

3. Γεωργίου Σάββας β1

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΗΛΕΩΝ

2η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

α) Αντίπαλος το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

19/5/16: νίκη 8-4

β) Αντίπαλος το Γυμνάσιο Σταυρού

19/5/16: νίκη 12-8

γ) Αντίπαλος το Γυμνάσιο Αθηαίνου

19/5/16: νίκη 9-8

δ) Αντίπαλος το Γυμνάσιο Αραδίππου

19/5/16: νίκη 11-6

3.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΏΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ 
ΕΔΑΦΟΣ    04/12/15

 ΑΓΟΡΙΑ: 

1Η ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ 
ΧΡΟΝΙΑ

Χαραλάμπους Στυλιανός (2ος Γενική Βαθμολογία)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:

2Η ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ)

4.  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑ-
ΦΟΣ: 12/01/16  

ΑΓΟΡΙΑ  (2000m): 

2η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1500Μ ΘΗΛΕΩΝ: 3η ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ

2000Μ ΑΡΡΕΝΩΝ: 2η ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ

Συμμετοχή και  αποτέλασματα αθλητικών εκδηλώσεων
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

3Η ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ)

5.  ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ  
18/02/16

6.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ  ΓΣΠ  -  
17-18/3/16

ΘΗΛΕΩΝ

Γιαννάκη Σάββια 80 μ.  3η 

Μιχαήλ Νεφέλη 300 μ. μετ’ εμποδίων 4η 

Τάκη Επιφανία  600 μ.  7η 

Φυλακτού Σταυρούλα  1000 μ.  7η 

Μιχαήλ Θεοδώρα Μήκος  7η 

Χείρα Φωτεινή Τριπλούν  7η 

Αθανασίου Φανή Τριπλούν  8η 

Νεάρχου Στυλιανή Σφύρα 3η

Αριστοδήμου Κατερίνα Σφύρα 5η 

Κωνσταντίνου Οθωνία Ακόντιο 4η 

Ρώσσου Τώνια Ακόντιο  7η 

ΑΡΡΕΝΩΝ

Τενίζης Γιώργος  80 μ.  6ος 

Λουκά Μάρκελλος 100 μ. μετ’ εμποδίων 8ος 

Μιχαήλ Μιχάλης 300 μ. μετ’ εμποδίων 1ος 

Κιττήρας Μάρκος  600 μ.  3ος

Χαραλάμπους Στυλιανός  1000 μ.  3ος 

Φασουλή Μιχάλης  Σφαιροβολία 6ος 

Κάττος Ιωάννης Σφυροβολία 8ος 

Αναστασίου Παναγιώτης  Ύψος 1ος 
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7.  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙ-
ΩΝ  14/04/16  ΤΣΙΡΕΙΟ

ΘΗΛΕΩΝ: ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΑΒΒΙΑ (Β2) – 80 μ. – 5η 

ΑΡΡΕΝΩΝ: 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ (Γ5) – 300 μ.  μετ’ εμποδίων– 2ος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Γ4)- 1000 μ. – 4ος 

8. ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΗΛΕΩΝ 

ΑΓΩΝΕΣ: 

-  1/2/16: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ- Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 0-24

-  22/2/16: Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ- ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 35-6

-  21/3/16: ENGLISH SCHOOL- Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 50-15
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9.  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ     
17/02/16  ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΙΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β2 400 μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ  2Η ΘΕΣΗ

10. ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ

Αντίπαλος η Αγγλική Σχολή 

9/2/16 : ήττα 46-18     

1/3/16: ήττα 32-42

11. ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΘΗΛΕΩΝ

Αντίπαλος η Ιδιωτική Σχολή Forum

4/2/16 : νίκη 2-1     

10/2/16: ήττα 2-1

12. ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΗΛΕΩΝ

α) Αντίπαλος το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

18/5/16: νίκη 8-4

β) Αντίπαλος το Γυμνάσιο Σταυρού

18/5/16: νίκη 10-7
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Σε δύο ασκήσεις της Πολιτικής Άμυνας συμμετείχαμε φέτος, σεισμού και πυρκαγιάς, στις 11 Νοεμβρίου 2015 και 13 Απριλίου 
αντίστοιχα. Ομάδες τραυματιοφορέων και πρώτων βοηθών απεγκλώβισαν τραυματίες από το Κτίριο και πυροσβέστες έδωσαν την 
ευκαιρία σε όσους ήθελαν να … δοκιμάσουν τις  ικανότητές τους στους πυροσβεστήρες! Η Πολιτική Άμυνα συνεχάρη το σχολείο 
για την άψογη προετοιμασία και πραγματοποίηση των δύο ασκήσεων.  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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Τιμώντας την επέτειο της Διεθνούς Ημέρας 
Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, 
η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο και το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέβα-
σαν  τη θεατρική παράσταση «Stones» της 
ισραηλινής θεατρικής ομάδας  Orto-Da  στις  
4.2.16 στο Σατιρικό Θέατρο. Η παράσταση 
ήταν εμπνευσμένη από το μνημείο «Ghetto 
Heroes Monument» (1948) του γλύπτη 
Nathan Rappaport στη μνήμη των Εβραίων 
πολεμιστών κατά την Εξέγερση του Γκέτο της 
Βαρσοβίας. Μέσα από τις κινήσεις των ηθο-
ποιών μπορούσες να αισθανθείς τα συναι-
σθήματα και τον πόνο που ένιωθαν οι Εβραί-
οι κρατούμενοι. Παρά τη δραματική ειρωνεία 
και πρόκληση που ξεχείλιζε το Stones,ήταν 
μια υπέροχη βιωματική εμπειρία που θα συ-
στήναμε στους συμμαθητές μας. 

Θεοδώρα Μιχαήλ γ1, Γιώργος Μιχαήλ γ1

Διεθνής Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος
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Το  “Χρυσοπράσινο Φύλλο” είναι το πρώτο πρό-
γραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εφαρ-
μόστηκε στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα μεταξύ Κύπρου 
και Ελλάδας. Οι συμπράξεις μεταξύ των σχολεί-
ων διαρκούν δύο χρόνια. Φέτος πραγματοποιή-
θηκαν οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις των 
εκπαιδευτικών του Γυμνασίου μας με το Γυμνά-
σιο της Κύμης στην Εύβοια και επιλέχθηκε το 
θέμα της έρευνάς μας, το οποίο αφορούν στο 
είδος και την αρχιτεκτονική των μύλων και στους 
τρόπους εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων κα-
θώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς. Συντονιστές του προγράμματος είναι η 
Νάντια Ευθυμίου και οι Β.Δ. Μόδεστος Λεβέντης 
και Γιώργος Παναγής. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί κατά τη σχολική χρονιά 2016-17 με ανταλλαγές μαθητών των δύο σχολεί-

ων. Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές: 

Παναγιώτης Κρασάρης α4, Παναγιώτης Λαπηθιώτης α4, Γιώργος Μυλωνάς 
α4, Στέφανη Τορνά β1, Άντρεα Γεωργίου β4, Χαρίκλεια Ευαγγέλου β4, Έλε-
να-Ελευθερία Μαξούλη β4, Κατερίνα Γεωργίου β5, Αντριανή Παπαηρακλέους 
β5, Χριστίνα Σταύρου β5, Οθωνούλλα Στυλιανού β5, Κυριακή Χρυσοστόμου 
β5, Αντωνία Αριστείδου β6, Μαρία Ιωάννου β6, Μαρία Πηλαβά β6. 

Διετές Πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο»
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Αντιρατσιστ ική Ημερίδα Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς «Σε νιώθω»
Συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου μας με το βιωματικό εργαστήρι «Μέδουσα, σχέδια και αυτοσχεδιασμοί για σχεδίες και ναυάγια»

Βραβείο πρωτοτυπίας σχεδιασμού ηλιακού αυτοκινήτου στους μαθητές Γιώργο Ζάγανο γ5, 
Γρηγόρη Μιχαήλ γ6 και Γιώργο Δημητρίου γ3

Δέκατος Παγκύπριος Διαγωνισμός Ηλιακού Αυτοκινήτου
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Kατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
2015-16,  η επιτροπή υλοποίησε τις πιο 
κάτω καλές πρακτικές  Αγωγής Υγείας και 
πρόληψης παραβατικότητας:

•  Συμμετοχή  ομάδας  32 μαθητών  και 10 
καθηγητών στο Πρόγραμμα « Σχολική Δια-
μεσολάβηση»  με σκοπό τη  διαμεσολάβηση 
και τη διαχείριση των συγκρούσεων/διαφο-
ρών στο σχολείο. 

Γ1: Γιώργος Μιχαήλ, Γεωργία Τσιανά, Μιχά-
λης Φασουλή, Ειρήνη Πολυκάρπου, Γ2: Μα-
ριάννα Πατρόκλου, Απόλλωνας Μιχαηλίδης, 
Κυριάκος Κανάρης, 

Γ3: Φανή Αθανασίου, Ευγενία Τσαγγαρίδου, 

 Γ4: Δέσποινα Μιχαηλίδου, Άννα Παπακων-
σταντίνου,

 Γ6: Χριστιάνα Χατζηευτυχίου, Χρίστος Γεωρ-
γόπουλος, Στυλιανή Νεάρχου

• Συμμετοχή 34 μαθητών στο πρόγραμμα  
«Σχολείο Χωρίς Καπνό» με τη στήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας.

•  151ο  Μαθητικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας  
ενάντια στις ουσίες εξάρτησης. Πραγματο-
ποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ρόδον» μεταξύ 
21/04/16 – 23/04/16. Έλαβαν μέρος 6 μα-
θητές.

•   Έγκριση επιχορήγησης  προγράμματος «Δη-
μιουργία αίθουσας Δημιουργικών Δραστηρι-
οτήτων και Ενεργούς Μάθησης» και αγορά 
εξοπλισμού. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ,  ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



67

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της ετήσιας συζήτησης μεταξύ των εφή-
βων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015 στο Δη-
μαρχείο Στροβόλου συζητήθηκε το θέμα «Πολυπολιτισμικότητα στα 
σχολεία». Περίπου 80 έφηβοι από όλα τα Γυμνάσια της Λευκωσίας 
εξέφρασαν τις απόψεις τους με  θάρρος και παρρησία για την απο-
δοχή και την ένταξή του ανθρώπου στον κόσμο, καθώς και τις συνέ-
πειες του αποκλεισμού και της απομόνωσης του νέου από διάφορες 
κοινωνικές ομάδες. Το σχολείο εκπροσώπησαν οι μαθήτριες Άννα 
Νικολάου και Ζηνοβία Κουρτελλάρη, γ4, μαζί με τη φιλόλογο κ. Έλε-
να Ιωάννου.    

«Η φωνή των εφήβων»

«Μια οικολογική δι-
αδρομή: Γεφυρώνο-
ντας τον λόγο (πεζό 
και ποιητικό) με το 
πράσινο περιβάλλον» 

Απονεμήθηκε έπαινος 
στο νεοτερικό ποίημα 
«Σκουπιδένια πραγμα-
τικότητα» της μαθήτρι-
ας Χρίστιας Πηλαβά, 
Γ5, η οποία στηλιτεύ-
εται την οικολογική 
καταστροφή του περι-
βάλλοντος προτάσσοντας το όνειρο ενός νέου και την 
αφύπνιση της συνείδησής του. 

«Τα πάντα προδίδουν το όνειρο.

 Εύκολη η καταστροφή, δύσκολη όμως η συνείδηση».  

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

Στιγμιότυπο από τη βράβευ-
ση μαθητών από τον Πρόε-
δρο της Λέσχης Λάιονς Ονα-
σαγόρα, κ. Χρίστο Πετσίδη, 
για τη δημιουργία αφίσας 
στον Διαγωνισμό για την Ει-
ρήνη. Βραβεύτηκαν οι: Μι-
τσίδη Κυπρούλα α1, Σέπου 
Αναστασία α4, Χριστοδούλου 
Νίκος α1, Φυλακτού  Σταύρη 
α6, Ευριπίδου  ΄Ικαρος α4 και 
Κοντζιά Μαργαρίτα α3.  
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Μόνο ευχαριστίες αξίζουν στην πολύτιμη και πολύπλευρη  στήριξη του Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου μας. Με την οικονομική 
τους αρωγή  μπορούμε από φέτος να απολαμβάνουμε έναν δικό μας  χώρο γύρω από την καντίνα. Μπορέσαμε επίσης, να εξο-
πλίσουμε με βιντεοπροβολείς πολλές αίθουσες διδασκαλίας, να εκδώσουμε την εφημερίδα και το λεύκωμά μας, καθώς και  να 
διασκεδάσουμε συμμετέχοντας  σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως η Τσικνοπέμπτη και το Talent Show. Κριτική επιτροπή ξεχώ-
ρισε και βράβευσε τα καλύτερα ταλέντα στον χορό, το τραγούδι και το θέατρο. Η όμορφη βραδιά ολοκληρώθηκε με το ευχάριστο 
παιχνίδι της Τόμπολας για όλη την οικογένεια.  

TALENT SHOW
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24.5.16. Αχ, καλοκαιράκι χωρίς φουκού και γραδέλα δεν γίνεται! Μα τι λέω; Ξεκινώ για εκδρομή χωρίς ΤΟ φανελάκι; Μια περι-
ουσία άλλωστε πλήρωσα γι’ αυτό. Έλα, ρε Γιώργο, περιπαίζεις με; Αφήσατε την κάσα μέσα στο λεωφορείο; Εδώ κοντέψαμε να 
κατεβάσουμε τον Dexter βουλευτή με τις δημοσκοπήσεις μας. Φέρτε μου τον Γ΄ Λόχο να επιβάλει την τάξη εδώ μέσα. Ευτυχώς, 
που έχω τον OREO deliver-α να με συντροφεύει! Καλέ, ζαλάδα είναι και τα βλέπω διπλά; Θαλασσί ή τιρκουάζ; Φτερωτά ποτήρια 
παντού! Anyway, ακόμα κι αν που το Γυμνάσιο φεύκω τζιαι γράφω τα ούλλα πά’ στον πεύκο, ρε φιλαράκια μου καλά, όπου και να 
’στε, να θυμάστε όλα όσα περάσαμε μαζί!  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΡΑΝΙΑ!
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Βρες χρόνο για όνειρα - αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ’ αστέρια.
Βρες χρόνο ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι - αυτό είναι το προνόμιο των Θεών.

Βρες χρόνο να είσαι παιδί - για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος.
                                                                         Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη. 
                                                                                                          Γιάννης Ρίτσος



Ο κόσμος μας

Βρες χρόνο για όνειρα - αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ’ αστέρια.
Βρες χρόνο ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι - αυτό είναι το προνόμιο των Θεών.

Βρες χρόνο να είσαι παιδί - για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος.
                                                                         Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη. 
                                                                                                          Γιάννης Ρίτσος
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Διεύθυνση

Διευθύντρια
Αβραάμ Αντωνίου Ελένη

Βοηθός Διευθύντρια Α΄
Διπλάση Νίκη Β.Δ.Α΄

Βοηθοί Διευθυντές
Λαζάρου Αθηνά

Κυλίλη Αγάθη

Λεβέντης Μόδεστος

Πολυβίου Θέμης

Τσαγγαρίδης Μιχαλάκης

Παναγής Γιώργος
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Διδακτικό Προσωπικό
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Διδακτικό Προσωπικό

Διευθύντρια
Αβραάμ Αντωνίου Ελένη

Βοηθός Διευθύντρια Α΄
Διπλάση Νίκη Β.Δ.Α΄

Βοηθοί Διευθυντές
Λαζάρου Αθηνά
Κυλίλη Αγάθη
Λεβέντης Μόδεστος
Πολυβίου Θέμης
Τσαγγαρίδης Μιχαλάκης
Παναγής ΓιώργοςΣ

Θρησκευτικών
Πασχάλης Σωτήρης
Ζλάτεβ Άγγελος

Φιλόλογικών
Σοφοκλέους Ξένια
Κουτσάνθιμου Χριστίνα
Συμεωνίδου Μαρίνα
Πολυκάρπου Μαρία
Παπαπαλουκά Σταυρινού Ελένη
Βαρνάβα Ξανθουδάκη Ελένη
Λεβέντη Χριστοθέα 
Ιωάννου Έλενα
Χατζηλοϊζου Θάλεια
Νικολάου Βασιλική
Ανδρέου Μαρία

Μαθηματικών
Γεωργίου Γιώργος
Ιεροδιακόνου Κωνσταντίνα 
Θωμά Άντρη 
Λαδά Μαρία
Συμεωνίδου Χριστίνα
Νικολάου Σταυρούλα

Φυσιογνωστικών
Ευθυμίου Κωνσταντία
Δημητρίου Δωρίτα

Γεωγραφίας
Γιωργάλλα  Ειρήνη

Φυσικής 
Καρεκλά Όλγα
Σημαδιακού Μαρία

Χημείας
Χριστοφόρου Χριστάκης 
Αναγιωτού Χρυστάλλα

Αγγλικών
Θεμιστοκλέους Σωτηρούλα
Μαυρή Χρυστάλλα

Γαλλικών
Ναθαναήλ Ανδρούλα
Νεοκλέους Ελένη 

Φυσικής Αγωγής
Πατσαλίδης Μάριος
Πατρόκλου Μάριος
Τσικκάς Μιχαήλ

Μουσικής
Αδαμίδου Μελίνα
Κοιλιαρής Νίκος

Τέχνης
Μιχαήλ Σαβούλλα
Ευσταθίου Χαραλαμπία

Πληροφορικής
Πόλεου Μαργαρίτα 
Ιωάννου Γιωργούλα   
Ελευθερίου Αντωνία
Χατζηλοϊζου Μαρία
Κασιουρή  Ευγενία

Οικιακής Οικονομίας
Αντωνίου Στέλλα
Πελοπίδα Ιωάννα

Σχεδιασμός και Τεχνολογίας
Άνιφτος Πολύκαρπος
Παπαπαρασκευά Σταυρούλα
Ζαρβός Γιώργος

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής
Θεοδώρου Γιάννος

σειρά
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Συνοδοί  Ειδικής Εκπαίδευσης
Ροδούλα Παπαδοπούλου

Βασιλική Σάββα
Χριστιάνα Σάββα

Ανδρέου Χρήστος
Αναστασίου Μάριος
Νικόλας Γενεθλίου

Γραμματειακό Προσωπικό
Θέκλα Κωνσταντίνου

Νίκη Λάμπρου
Αντιγόνη Μακκούλη

Βοηθητικό Προσωπικό

Ιουλία Νεοπτολέμου
Βαθούλα Γεωργίου
Χριστούλα Φωτίου
Νεοφύτα Κκολιά

Ειρήνη Φαντάρου

Προσωπικό Σχολικού Κυλικείου

Θεόδουλος Αντρέου
Μαρία Αντρέου

Αντιγόνη Αλεξάνδρου 

Σύνδεσμος Γονέων 
και  Κηδεμόνων

Πρόεδρος:  Γιώργος Β. Γεωργίου 

Α΄ Αντιπρόεδρος:  Γιώργος Νεάρχου 

Β΄ Αντιπρόεδρος: Χρίστος Μαλαματένιος 

Γραμματέας: Γεωργία Κλεοβούλου

Α΄ Βοηθός Γραμματέας: Μαρίνα Ανδρέου

Β΄ Βοηθός Γραμματέας: Μαρία Σταύρου 

Ταμίας: Μάριος Χαραλάμπους

Βοηθός Ταμίας: Θάσος Αθανασίου

Μέλη: 

Άντρη Αναστασίου

Βασιλική Αντωνίου

Ελένη Γεωργίου

Δημήτρης Δημητρίου

Μαρία Δημητρίου

Ελένη Ζαρβού

Χαρά Ηρακλέους

Στέλιος Ιωάννου

Νίκη Μιχαήλ Ερωτοκρίτου

Σταυρούλλα Νικολάου

Νίκος Παπαδόπουλος

Γιώργος Πρωτοπαπάς

Μιχάλης Σπανός

Μύρια Τάνου

Χαράλαμπος Τορνάς

Κυριάκος Χαραλάμπους

Γιώργος Χ΄΄Γεωργίου

http://syngonklirou.weebly.com/
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Γ1

Αβρααμίδου Μαρία
Αντωνίου Χριστόδουλος
Γλύφα Ελένη
Γούνναρη Χρυσοβαλάντης
Ηρακλέους Ηρακλής
Κκωστή  Παρίσα
Κωνσταντίνου Οθωνία

Λαγού Παναγιώτα
Μιχαήλ Γεώργιος
Μιχαήλ Θεοδώρα
Παναγιώτου Ανδρέας
Παφίτης Χρίστος
Πολυκάρπου Ειρήνη
Προκοπίου Νικόλας

Σάββα Μιχάλης
Σοφοκλέους Γιώργος
Στυλιανού Χριστάκης
Τσιανά Γεωργία
Φασουλής Μιχάλης

Οι τελειόφοιτοί  μας
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Γ2

Ζένιου Σάββας
Θεοδούλου Στέλλα
Θεοχάρους Νίκη
Κανάρης Κυριάκος
Κεραμυδά Άννα
Κορομία Γεωργία
Κουλέρμου Ειρήνη
Κυριάκου Μάριος

Μαυρή Μαρία
Μιαούλης Αντρέας
Μιχαηλίδης Απόλλωνας
Ξύδης Χρίστος
Οδυσσέως Ορέστης
Παναγρίτη Κατερίνα
Παρούτη Μιχαέλλα
Παρούτης Κωνσταντίνος

Πατρόκλου Μαριάννα
Παύλου  Μαρία
Πιτσιλλίδου Κατερίνα
Τενίζη Μαριαλένα
Τενίζης Γιώργος
Φωκά Αγγελική
Χριστοφή Μιχάλης
Χ΄΄ Γεωργίου Άρτεμις
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Γ3

Adli Megali Irene
Jaroch Jagoda-Beata
Miu Stefan-Nicolae
Rosca Oana
Stan Γιώργος-Αλέξανδρος
Αθανασίου Φάνη
Αντρέου Ξένια

Αντωνίου Αντρέας
Αργυρού Περικλής
Δημητρίου Γεώργιος
Ενωτιάδη Ελένη
Ευσταθίου Ελπίδα
Κουσιουμή Σοφία
Λεμεσιανού Παναγιώτα

Λουκά Μάρκελλος
Λουκάς Γιώργος
Νικολάου Έλενα
Πέτσα Ελένη
Σάββα Μικαέλα
Στυλιανού Πετρούλα
Τσαγγαρίδη Ευγενία
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Γ4

Αθανασίου Εύη
Αριστοδήμου Άντρεα
Γιασουμή Ελένη
Ευαγγέλου Επιφάνειος
Ευαγγέλου Ναταλία
Ηλία Κωνσταντίνα
Καντζά Μαρία
Κουμίδης Βασίλης
Κουρτελλάρη Ζηνοβία

Κυπριανού Χριστίνα
Κωνσταντίνου Ανδρέας
Κωνσταντίνου Ερμιόνη
Κωνσταντίνου Ραφαέλλα
Κωνσταντίνου Σάββας
Μαρκίδης Χρυσόστομος
Μιχαήλ Μιχαήλ
Μιχαήλ Πέτρος
Μιχαηλίδου Δέσποινα

Νικολάου Άννα
Παπακωνσταντίνου Άννα
Πολυδώρου Παναγιώτης
Φωτίου Παναγιώτης
Χαραλάμπους Στυλιανός
Χέλικαρ Γιολάντα
Χριστοφόρου Παναγιώτα
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Γ5

Αναστασίου Παναγιώτης
Γιασουμής Σωτήρης
Δήμου Σοφία
Ευριπίδου Μάριος
Ζάγανος Γιώργος
Θεοδώρου Μαρία
Θωμά Γιώργος
Ιωάννου Κυριάκος
Κιττήρας Μάρκος

Κολιαντρή Κατερίνα
Λαμπριανίδης Αλέξανδρος
Λάμπρου Δέσποινα
Μιχαήλ Ιωάννης
Μιχαήλ Μιχάλης
Ξυδιάς Παναγιώτης
Παναγής Κωνσταντίνος
Πετκάνη Αναστασία
Πηλαβά  Χρίστια

Πιτσιλλή Χρίστος
Πορά Λαμπριανή
Ροδοσθένους Μαρία
Σάββα Στυλιανός
Χαραλάμπους Αλέξανδρος
Χαραλάμπους Νικόδημος
Χατζηκυριάκου Θεοφανώ
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Γ6

Αγαθοκλέους Αγαθοκλής
Ανδρέου Ευαγγελία
Αριστοδήμου Κατερίνα
Γεωργίου Ελένη
Γεωργόπουλος Χρίστος
Γιασεμή Σταύρος
Γιασουμή Παναγιώτης

Κκώστη Αντώνης
Μιχαήλ Γρηγόρης
Νεάρχου Στυλιανή
Νικολάου Στέφανος
Παντελή Παντελίτσα
Παππούτας Σωτήρης
Παυλίδη Στέφανη

Σοφοκλέους Ιωάννα
Σπύρου Πολύμνια
Σταύρου Δήμητρα
Συρίμης Παναγιώτης
Χατζηευτυχίου Χριστιάνα
Χριστοδούλου Παναγιώτα
Χρίστου Γιώργος
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Ο ΜΑΥΡΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΙΔΑ ΣΕ ΠΟΥ μ’ επερίπαιζες για τους βαθμούς 
μου τζαι στο τέλος είσιες τζαι εσύ τους ίδιους 
βαθμούς. που έψαχνες τον Πάμπο. που φλέρ-
ταρες τον πιγκουίνο. που φορούσες φόρμες 
τζαι εχώνεσουν να μεν σε δουν. που με κοίταζες 
στο διάλειμμα. που έτρωγες caprice παπαδοπού-
λου.  που έπεσες που την καρέκλα. που έψηνες 
σουβλάκια. που έκανες σκονάκι. ΣΕ ΕΙΔΑ ΠΟΥ 
παράγγελλες  coffee island . που βρήκες το κατοικίδιο του Καλ αγάπη μόνο.  που έτρωγες πουράκια την ώρα του μα-
θήματος. ΣΕ ΕΙΔΑ ΠΟΥ αντίγραψες που μένα τζαι επήρες 18. ΣΕ ΕΙΔΑ ΠΟΥ φορούσες τσιρότο στο λαιμό για μια βδο-
μάδα. ΣΕ ΕΙΔΑ ΠΟΥ έκρυβες τον Πάμπο. που έπινες ΟREO. που έσωσες την πεταλούδα. που ετζιλούσες. που έτρωγες 
λαίμαργα. που χόρευες μαζί του. που ετσακώνεσουν μαζί μου τζαι εκατάλαβα πως είσαι η ζωή μου. που με σχολίαζες με 
την κολλητή μου. ΣΕ ΕΙΔΑ ΠΟΥ έκλαψες για τον Zayn Malik. ΣΕ ΕΙΔΑ στην καντίνα που έτρωγες τυρόπιτα και γέμισε το 
πρόσωπό σου σφολιάτα. που κοιμόσουν μέσα στην τάξη. που με κοιτούσες το διάλειμμα και σκουντούσες τον φίλο σου. 
ΕΙΔΑ ΣΕ ΠΟΥ καθόσουνα στο διπλανό θρανίο και είπα σου κατιήσιη μου τζαι έδωκες μου το δικό σου το βιβλίο. που με 
διέκοψες και άρχισες να μιλάς αδιαφορώντας για την παρουσία μου. που κολλούσες σαν βδέλλα στο αγόρι που μ’  αρέ-
σει. ΣΑΣ ΕΙΔΑ  στο delivery. Τους είδα που σας κάρφωσαν. να χτυπάς τα θρανία και να φωνάζεις. να βγάζεις selfie στην 
τάξη. να βάζεις το πόδι σου πάνω στο δικό μου μέσα στην τάξη.  ΣΕ ΕΙΔΑ να  βήχεις συνθηματικά. να περιπαίζεις όλους 
τους καθηγητές τζαι εφύρτηκα που το γέλιο. ΣΕ ΕΙΔΑ να φωνάζεις Αλλάχ! Αλλάχ!  να βάλλει αποβολή η καθηγήτρια του 
Σταύρου γιατί έβκαλε selfie. να γελάς πολλά δυνατά. να κτυπιέσαι πολλά δυνατά. ΣΑΣ ΕΙΔΑ και δεν ξέχασα ποτέ την 
πρώτη μέρα στην 305 μαζί σας. να ονειρεύεσαι, να χάνεσαι στον κόσμο σου και ήσουν τόσο γλυκός.  ΣΕ ΕΙΔΑ ΠΟΥ 
επηδούσες το εμπόδιο τζαι έπεσες χαμαί τζαι εσκοτώθης. όταν μου έκλεισες το μάτι. ΕΙΔΑ ΣΕ ΠΟΥ φορούσες τη φα-
νέλα της Hayabusas αλλά εν πάει το καπελούι της adidas.που έτρωγες τα νύχια σου. που τραγούδας μέσα στην τάξη. 
που σχεδίαζες αυτοκίνητα. ΕΙΔΑ ΣΕ ΠΟΥ έπεσες χαμαί τζαι έπεσεν τζαι η καρέκλα τζαι το θρανίο που πάνω σου. που 
έτρωες πάλε σοκολάτα το διάλειμμα. ΕΙΔΑ τες τρίσχες σου. 99087922 το τηλέφωνο της αισθητικού μου! που έγραψες 
ACDC πάνω στα ξύλα όταν πογιατίζαμε. ΣΕ ΕΙΔΑ όταν καθάριζες τον πίνακα με τον φλόκο τζαι το cif. που με είδες 
όταν σε είδα που γύρισες να με δεις.  



86

ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ 
ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ!
ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟΤΕ που με έσωσες  φωνάζοντας κάτι άσχετο σαν τρελή.  που  συγκρούστηκες με την καθηγήτρια για να 

με κρύψεις. που με υποστήριξες μπροστά σε όλους. που πήγες να τη  χαιρετήσεις και κτύπησες πάνω στον στύλο. που μου 

τράμπαρες πάντα την κόκκινή μου πένα. ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ που έτρωγες τα νύχια σου από την αγωνία. που  φώναζες δυνατά 

«ώρα για φαΐ!». που έπεσες πάνω του τυχαία. που έπαιζες με το κινητό σου. που έπαιζες κρυφτό με τους φίλους σου. που 

τρόμαζες την κοπέλα στο διπλανό θρανίο. που «παίζατε» τις κοπέλες ανεβαίνοντας τις σκάλες. που έπεσες από την κα-

ρέκλα.  ΦΙΛΕ ΜΟΥ,  ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ! ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΙΣ τις στιγμές  

μας κλεισμένες  σε ένα γυάλινο μπουκάλι, που το `χουμε  ρίξει μαζί στη θάλασσα να ταξιδέψει με τα χάρτινα όνειρά μας, 

να βρει τους ναυαγούς που τραγουδάνε για ένα κόσμο που ποθούν και λαχταράνε,  σαν ταξιδιάρικα πουλιά, που `χουν 

πυξίδα την καρδιά…! 
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1996-2016  
20 χρόνια προσφοράς
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«Αρχή πράγμα μέγιστον», με αυτή τη φράση άρχισε το χαιρετισμό του, ο Γεώργιος Ιωαννίδης, πρώτος Διευθυντής του Γυμνα-
σίου στο πρώτο σχολικό περιοδικό του 1996-1997. Από τότε έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια, το σχολείο αποτέλεσε το 
όνειρο των κατοίκων της περιοχής με στόχο την αναβάθμιση της προσφερόμενης παιδείας, η οποία εκτός των άλλων συνέβα-
λε και στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των χωριών της περιφέρειας.

Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 21.2.1997 παρουσία της τότε υπουργού Παιδείας κ. Κλαίρης Αγελλίδου και της επίσημης 
πολιτείας.

Σε αυτό το μικρό κομμάτι του σχολικού τεύχους έγινε προσπάθεια καταγραφής των σημαντικότερων στιγμών του σχολικού 
γίγνεσθαι και αποτύπωση της πολύπλευρης δράσης του γυμνασίου αυτά τα 20 χρόνια.

Εισαγωγικό
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Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου προέκυψε 
μετά από παγκύπριο  διαγωνισμό και το πρώτο 
βραβείο το πήρε το Αρχιτεκτονικό Γραφείο «Αρ-
χιτεκτονική Μορφή» Συνεργασία Αρχιτεκτόνων–
Πολ. Μηχανικών, Αντωνίου Ε., Χατζηχρίστου Γ. 
και Αντωνίου Γ. 

Την εκτέλεση του έργου την ανέλαβε η εργολη-
πτική εταιρεία  Cybarco LTD.

Την πρώτη σχολική χρονιά 1996-1997 το σχολείο 
λειτουργεί μόνο με Α΄ και Β΄ τάξη, με 358 μαθη-
τές κατανεμημένους σε 11 τμήματα. Με Διευ-
θυντή τον κ. Γιώργο Κ. Ιωαννίδη και διορισμένο 
πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας τον κ. Αντώνη 
Αναστασίου.

Τα εγκαίνια του σχολικού κτιρίου έγιναν στις 
21/02/1997.

Διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 2 Εργαστήρια Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας, 1 Οικιακής Οικονομίας, 1 Αίθουσα Τέχνης, 
1 Αίθουσα Μουσικής, 2 Εργαστήρια Φυσικής και Χημείας, 1 
Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, 1 Αίθουσα Βιβλιοθήκης, 1 κυ-
λικείο, γραφεία, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους. 

Την επόμενη χρονιά 1997–1998 το σχολείο λειτουργεί και με 
τις τρεις τάξεις, με 496 μαθητές  κατανεμημένους σε 16 τμή-
ματα. 

Πέραν των 12 αιθουσών διδασκαλίας ως αίθουσες διδασκα-
λίας χρησιμοποιούνται επιπλέον η Βιβλιοθήκη, το γραφείο της 
Σχολικής Εφορείας και δύο αποθήκες.

Το 1998-1999 διευθυντής του σχολείου διορίζεται ο Ανδρέας 
Φαλάς. Δημιουργούνται 17 τμήματα με τον αριθμό των μαθη-
τών να φτάνει τους 485. 

Γίνεται η πρώτη επέκταση με την ανέγερση τριών αιθουσών 
διδασκαλίας μόνο, παρόλο που υπήρχε αίτημα για 6 αίθουσες 
και 2 γραφεία Βοηθών Διευθυντών. Έτσι το σχολείο λειτουρ-

Ιστορικό Σχολικού Κτιρίου 
Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου 



92

γεί με 15 αίθουσες διδασκαλίας. Την χρονιά που ακολουθεί 
1999-2000, ο αριθμός των μαθητών μειώνεται στους 449.

Με διευθυντή τον Κωνσταντίνο Μεταξά το 2000-2001 γίνο-
νται διαβήματα για ανέγερση ακόμα 3 αιθουσών διδασκαλίας, 
2 γραφείων Β.Δ., μίας αίθουσας για Ηλεκτρονικούς Υπολο-
γιστές και δημιουργίας χώρου στάθμευσης λεωφορείων και 
ιδιωτικών αυτοκινήτων για αποβίβαση και παραλαβή των μα-
θητών οι οποίοι ήταν 464 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Με 18 τμήματα και 448 μαθητές το 2001-2002 το σχολείο δι-
αθέτει 14 αίθουσες διδασκαλίας, αφού 1 αίθουσα στον όρο-
φο, με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, δι-
αμορφώνεται και λειτουργεί ως αίθουσα Πληροφορικής. Το 
Νιόμβρη του 2001 εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού η κατασκευή χώρου στάθμευσης. Τον Ιανουάριο 
του 2002 διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο νέα σχολική 
Εφορεία με πρόεδρο τον κ. Θεοδόση Πλέντη. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρεί στη ζήτηση 
προσφορών για 2 αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο Β.Δ. 
Ο χώρος στάθμευσης είναι έτοιμος για χρήση το Μάιο του 
2002 και γίνονται διαβήματα για την περίφραξη του σχολείου. 
Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς παραδίδεται χώρος πρασί-
νου στην άνω εσωτερική αυλή του σχολείου.

Το 2002-2003 τοποθετείται η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του 
σχολείου κ. Ανθή Κυριακίδου.  

Το Μάρτιο του 2003 γίνεται η παράδοση 2 καινούργιων αι-
θουσών διδασκαλίας και ενός γραφείου Β.Δ. Οι 450 μαθητές 
έχουν σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας ασπροπίνακες.

Φυτεύεται ο χώρος ανάμεσα στο κυλικείο και το χώρο στάθ-
μευσης του προσωπικού.

Ακολουθεί η χρονιά 2003-2004 με 440 μαθητές. Γίνονται 
διαβήματα για ανέγερση 2 μικρών αιθουσών για παιδιά με 
προβλήματα ακοής και για παιδιά με άλλες ειδικές ανάγκες. 

Αρχίζει η ανέγερση των 2 αιθουσών των Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών. Τον Απρίλιο 2004 παραδίδονται τα κλειδιά των αι-
θουσών στη Διευθύντρια.  Η Σχολική Εφορεία δεν παραλαμ-
βάνει τις αίθουσες και με επιστολές της διαμαρτύρεται προς 
το Υπουργείο Παιδείας ότι οι αίθουσες είναι ακατάλληλες για 
χρήση λόγω της υπερβολικής υγρασίας.   

Με διευθύντρια την κ. Ηρώ Σταυρίδου και με 444 μαθητές ξε-
κινά η σχολική χρονιά 2004-2005. Με επιστολή των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προς τη 
Σχολική Εφορεία κατόπιν κάποιων βελτιώσεων που γίνονται, 
στις 24 Σεπτεμβρίου 2004 οι Αίθουσες Πληροφορικής παρα-
δίδονται προς χρήση.

Γίνονται διαβήματα τόσο για την ανέγερση ειδικού χώρου για 
τις φωτοτυπικές μηχανές που βρίσκονται στο χωλ, του καθη-
γητικού συλλόγου, όσο και μίας ακόμα αίθουσας Οικιακής 
Οικονομίας όπως επίσης για γενική συντήρηση του σχολικού 
κτιρίου. 

Κλείνοντας δέκα χρόνια ζωής το γυμνάσιο επεκτείνεται κτη-
ριακά το 2005-2006 και αριθμεί 452 μαθητές. Το Μάιο του 
2006 υπογράφονται συμβόλαια μεταξύ Τεχνικών Υπηρεσιών 
Υπουργείου Παιδείας και εργοληπτικής εταιρείας P.A. Cyteco 
για κατασκευή γηπέδων, ανέγερση 2 αιθουσών ειδικής διδα-
σκαλίας, 2 αποχωρητηρίων καθηγητών, κατασκευή για κλείσι-
μο του ανοίγματος του κλιμακοστασίου προς τη βιβλιοθήκη. 
αντιπλημμυρικά έργα, διόρθωση στεγάστρων των αιθουσών 
των επεκτάσεων, κατασκευή στεγάστρου κυλικείου. 

Σύμφωνα με τον περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2006 τίθενται σε ισχύ οι τροποποιήσεις που αφο-
ρούν τη σύνθεση της Σχολικής Εφορείας Συμπλέγματος με 
περισσότερες από 4 Κοινότητες τον Απρίλιο του 2006. 

Το 2006-2007 ο αριθμός των μαθητών φτάνει τους 455 με δι-
ευθύντρια την κ. Μαρία Πέτρου. Με 464 μαθητές ξεκίνησε το 
2007-2008 στη θέση της διευθύντριας η κ. Αικατερίνη Χατζη-
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μηνά. Ακολουθεί το 2008-2009 με διευθύντρια τη κ. Ιωσηφίνα 
Γιαμάκη και 430 μαθητές, την επόμενη χρονιά 2009-2010 οι 
μαθητές μειώνονται σε 407. Από το 2010 μέχρι και το 2013 
καθήκοντα διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Διάκος. Το 
2013 διορίζεται στη θέση του διευθυντή η κ. Πάμελα Στόρεϋ, 

λόγω αφυπηρέτησης του κ. Διάκου. Ο αριθμός των μαθητών 
για τις τρεις χρονιές ήταν 409, το 2010-2011, 430 την επόμε-
νη χρονιά και 441 το 2012-2013.

Από το 2013-2014 μέχρι σήμερα διευθύντρια του σχολείου 
παραμένει η κ. Ελένη Αβραάμ Αντωνίου. Ο αριθμός των μα-
θητών ήταν 425 και την επόμενη χρονιά, 2014-2015 μειώθηκε 
στους 410. 

Στο κτήριο γίνονται έργα συντήρησης, αξίζει να σημειωθεί η 
βελτίωση του χώρου της καντίνας και η περίφραξη του χώ-
ρου στάθμευσης των λεωφορείων με κάγκελα. Στα 20 χρό-
νια το σχολείο άλλαξε αρκετά βελτιώνοντας την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η χρήση της τεχνολογίας και η 
δημιουργία ειδικών αιθουσών διδασκαλίας προσφέρει τους 
καλύτερους όρους μάθησης για τα παιδιά.
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Α΄ Μαθητικό Συνέδριο «Ευρώπη – Δημοκρατική Πολιτό-
τητα»

Στις 30 Μαρτίου 2005 πραγματοποιήθηκε το Α΄ Μαθητικό Συ-
νέδριο με θέμα την «Εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτό-
τητα» το οποίο παρακολούθησαν μαθητές της  Γ΄ τάξης.

 Η κυρία Χρυστάλλα Κόρτα, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος μίλη-
σε για τη βία και την επιθετικότητα των μαθητών στο σχολείο. 
Ομάδες μαθητών παρουσίασαν εργασίες  των βιωματικών ερ-
γαστηρίων με θέμα «Βασικές αρχές και αξίες που πρέπει να 
διέπουν τη ζωή των νέων μας ως πολιτών της Κύπρου, της 
Ευρώπης και του κόσμου στον 21ο αιώνα»

•  Καλλιτεχνική Εκδήλωση με αναπαράσταση του Κυπριακού 
Γάμου αφιερωμένη στην Ελένη Παφίτου Β.Δ.Α΄ και  τον 
Σταύρο Μαυρουδή, Β.Δ. με την ευκαιρία της αφυπηρέτη-
σής τους.

Β΄ Μαθητικό Συνέδριο «Ποιοτική Ανάπτυξη της Εκπαι-
δευτικής μας Περιφέρειας». 

Στις 12 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε το συνέδριο υπό 
την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Στόχος 
του συνεδρίου ήταν η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της περιοχής και η εισήγηση τρόπων ανάπτυξης και προστασί-
ας του φυσικού περιβάλλοντος.

 Γ΄ Μαθητικό Συνέδριο «Η επικοινωνία και οι διαπροσω-
πικές σχέσεις στο σχολείο και στην οικογένεια – τρόποι 
βελτίωσης»

Tο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2007 με 
ομιλητή τον ψυχολόγο και σχολικό σύμβουλο Κλεάνθη Νεο-
φύτου. Το σχολείο προχώρησε σε έρευνα μεταξύ των μαθη-

τών της Γ΄ τάξης και κατέγραψαν τα επίπεδα επικοινωνίας στο 
σχολείο και στην οικογένεια παράλληλα ενώ έγιναν εισηγή-
σεις για τρόπους βελτίωσης.  

• Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διοργανώθηκε συνέδριο στις 27 Απριλίου 2007 με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευ-
τικών. Απώτερος στόχος η μείωση των τροχαίων δυστυχημά-
των στην Κύπρο. Το συνέδριο σύμφωνα με το αρχειακό υλικό 
πραγματοποιήθηκε και το πρωί και το βράδυ. Τα παιδιά δού-
λεψαν σε 15 βιωματικά εργαστήρια το πρωί και το βράδυ ανα-
κοινώθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την οδική 
ασφάλεια.

Ε΄ Μαθητικό Συνέδριο «Θρησκευτικά και πολιτιστικά μνη-
μεία της ευρύτερης περιφέρειας  Ταμασού»

Το συνέδριο έγινε στις 16 Απριλίου 2008. Οι μαθητές μελέτη-
σαν και παρουσίασαν μελέτες για τις εκκλησίες της περιφέ-
ρειας. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη συνέχεια στη σελίδα 
104.

ΣΤ΄ Μαθητικό Συνέδριο Δημιουργικότητας και Καινοτομί-
ας με θέμα την «Κυπριακή Παράδοση»

Το 6ο Μαθητικό Συνέδριο, έγινε στις 19 Μαΐου 2009 και αφι-
ερώθηκε στην Κυπριακή Παράδοση. Με τομείς δράσης την 
χειροτεχνία, λαϊκή αρχιτεκτονική/ ζωγραφική, παραδοσιακά 
επαγγέλματα, μουσική/χορό, χλωρίδα/πανίδα της Κύπρου, 
μαγειρική ζαχαροπλαστική, εργόχειρα/κεντήματα, κατεχόμε-
νη γη. Πρέπει να σημειώσουμε τη συνάντηση των μαθητών με 
το ζωγράφο Γιάννη Πελεκάνο και την κατασκευή φιγούρων 
του θεάτρου σκιών.

Μαθητικά Συνέδρια
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Ζ΄ Μαθητικό Συνέδριο Δημιουργικότητας και Καινοτομί-
ας με θέμα «Σωστή Αγωγή – Στάσεις Ζωής»

 Το μαθητικό συνέδριο ήταν ενταγμένο στη Ημέρα Δημιουργι-
κότητας και Καινοτομίας με τίτλο «Σωστή Αγωγή και οι Στάσεις 
Ζωής» ή όπως το θυμούνται οι περισσότεροι «Savoir Vivre». 
Έγινε στις 23 Απριλίου 2010. Στόχος ήταν η δημιουργικότητα 
και η σύνδεση του σχολείου με την οικονομία και την κοινωνία. 

•  Τις σχολικές χρονιές 2010-2012 δεν πραγματοποιήθηκε 
συνέδριο λόγω των συνεορτασμών της 25ης Μαρτίου τις 
οποίες αναφέρουμε σε άλλο σημείο.

Η΄ Συνέδριο «Η ηθική στην Εκπαίδευση» σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και τη Μητρόπολη 
Ταμασού και Ορεινής.

Στις 11 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε το συνέδριο αρχικά 
με ομιλητή τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα 
και ακολούθησε η ομιλία του κ. Σάββα Κοσιάρη και της κ. Ζή-
νας Πουλλή. Στη συνέχεια οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου παρα-
κολούθησαν βιωματικά εργαστήρια σχετικά με την ηθική και 
την εκπαίδευση.

Θ΄ Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Γνωρίζω τον τόπο μου» 
και με τίτλο «Ιχνηλατώντας την περιοχή Ταμασού και Ορει-
νής». Το Συνέδριο παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές του 
Σχολείου καθώς επίσης και προσκεκλημένοι από τις Κοινό-
τητες της περιοχής Ορεινής και το ΥΠΠ. Πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Μαρτίου 2014.

Στο Συνέδριο έγινε παρουσίαση της ενδοσχολικής έρευνας 
που διεξήχθη με θέμα «Γνωρίζω τον τόπο μου».

Ο κ. Χρίστος Κυριακίδης παρουσίασε εργασία του με θέμα 
την ιστορική και γεωγραφική επισκόπηση των χωριών της Τα-
μασού και Ορεινής.

Ο κ.Γιώργος Παναγή μίλησε για την αρχιτεκτονική της περι-
οχής, ενώ μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν τα αποτε-
λέσματα των βιωματικών εργαστηριών που λειτούργησαν τη 

μέρα εκείνη.

Ι΄ Μαθητικό Συνέδριο Δημιουργικότητα και Καινοτομία 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε το 10ο 
Συνέδριο με τίτλο «Η γη μας, ο πλούτος μας».  

Στο Συνέδριο μίλησε ο Λέκτορας του Τμήματος Γεωπονικών 
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του 
ΤΕ.ΠΑΚ. κ. Μενέλαος Σταυρινίδης, ενώ ο ειδικός συνεργά-
της στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του 
ΤΕ.ΠΑΚ. κ. Κώστας Ανδρέου έκανε ομιλία με θέμα «Την κο-
μποστοποίηση και την προστασία του εδάφους». Μαθητές και 
μαθήτριες παρουσίασαν τις δράσεις που έλαβαν χώρα για μια 
περίοδο αρκετών μηνών τόσο εντός όσο και εκτός Σχολείου, 
η κορύφωση των οποίων ήταν η συλλογή των λαχανικών, που 
οι ίδιοι καλλιέργησαν. Το συνέδριο απέσπασε πολλά θετικά 
σχόλια από όλους τους παρευρισκόμενους. 

Στο Συνέδριο παρευρέθη ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γ. Ομή-
ρου.
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ΣΤ΄ Μαθητικό Συνέδριο Δημιουργικότητας και Καινοτομίας με θέμα την «Κυπριακή Παράδοση»

Ι΄ Μαθητικό Συνέδριο Δημιουργικότητα και Καινοτομία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η΄ Συνέδριο Ηθικής στην Εκπαίδευση
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Συνεορτασμός 25ης Μαρτίου 1821 – 1ης Απριλίου 1955 με το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη συμμετοχή του Πανεπιστη-
μίου Παλέρμο Ιταλίας και Νανσί της Γαλλίας.

Στις 24 Μαρτίου 2011 το Σχολείο συνεόρτασε την 25η Μαρτίου και 1η Απρι-
λίου με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον συνεορτασμό 
συμμετείχαν επίσης τα πανεπιστήμια Παλέρμο της Ιταλίας και Νανσί της Γαλ-
λίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 60 και πλέον μαθητές σε ένα θεατρικό δρώ-
μενο με μουσική, χορό και αφήγηση με τίτλο «Δύο σελίδες Λευτεριάς». Ο 
συνεορτασμός άφησε άριστες εντυπώσεις γι αυτό και η όλη εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκε και στην Αθήνα την επόμενη χρονιά στη Φιλοσοφική Αθηνών.

Έτσι τη σχολική χρονιά 2011-2012 οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου 
συμμετείχαν στην παράσταση «ΕΣ ΓΗΝ ΕΝΑΛΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ» η οποία με-
ταφέρθηκε σε δύο ελλαδικά σχολεία στις αρχές Απριλίου. Η πρώτη παρά-
σταση δόθηκε στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού και στη συνέχεια στο Α΄ 
Γυμνάσιο -«Παλαμαϊκή Σχολή» στο Μεσολόγγι. Και με τα δύο γυμνάσια υπο-
γράφτηκαν έγγραφα διδυμοποίησης – αδελφοποίησης. Είχε προγραμματι-
στεί η παράσταση να παρουσιαστεί στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, αλλά λόγω κατάληψης των φοιτητών, παρουσιάστηκε μέρος της 
παράστασης στη Στοά του Βιβλίου. 

Στις παραστάσεις παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες όπως οι κα-
θηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Βοσκός και Παναγιώτης Κο-
ντός, ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης και ο Αλέξης Γαλανός. Υπεύθυνοι 
καθηγητές ήταν οι φιλόλογοι Γιώργος Κολοκοτρώνης, Χριστίνα Χατζηγιάν-
νη, Λένια Μούντη ΒΔ, όπως επίσης και η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Λιάνα 
Κουπεπίδου, η καθηγήτρια Τέχνης Νικολέτα Ερωτοκρίτου και η καθηγήτρια 
Μουσικής Έλενα Αργυρού. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο διευθυντής 
Γιώργος Διάκος. 

Σημαντικές Στιγμές
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Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,

Παρακαλούμε δεχθείτε τις ευγνώμονες ευχαριστίες του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη σημαντική 
συμβολή του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας στην εξαι-
ρετική επιτυχία της εφετινής 26ης Εκπαιδευτικής Εκδρομής –Προ-
σκύνημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
στην Κύπρο στις 19-25 Μαρτίου 2011.

Η υψηλοτάτου επιπέδου και συναρπαστικότατη επετειακή εκδή-
λωση της Πέμπτης 24 Μαρτίου 2011 στο Σχολείο σας, άριστα ορ-
γανωμένη και άρτια παρουσιασμένη από κάθε άποψη, ήταν για 
τα μέλη της εφετινής αποστολής όχι μόνο μια ευχάριστη έκπληξη 
αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία ανάτασης. Διαβιβάστε τα θερ-
μά μας συγχαρητήρια στους καθηγητές και μαθητές σας που μό-
χθησαν γι’ αυτό. Θα χαρούμε να συμβάλουμε στην παρουσίαση 
ανάλογης εκδήλωσης του Σχολείου σας στην Αθήνα τον επόμενο 
χρόνο.

Να είστε βέβαιος ότι όσοι πήραν μέρος στην αποστολή αυτή γύρι-
σαν και φέτος πολλαπλά ωφελημένοι και ευαισθητοποιημένοι, και 
ότι η Κύπρος απέκτησε 125 νέους ένθερμους «πρεσβευτές» της, 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

       Με τιμή

Καθηγητής Θεοδόσης Πελεγρίνης 
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«Ες Γην Αναλίαν Κύπρον»
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Επίσκεψη μελέτης από Ευρωπαίους καθηγητές κολε-
γίων και πανεπιστημίων για το Πρόγραμμα Σπουδών 
Αγωγής Υγείας: θεωρία και πράξη

Στις 10 Απριλίου, 2013 πραγματοποιήθηκε στο Β΄ Περιφερει-
ακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Επίσκεψη Μελέτης για το Πρόγραμ-
μα Σπουδών Αγωγής Υγείας: θεωρία και Πράξη. 

Η Επίσκεψη Μελέτης αποσκοπούσε στην ενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Ευρωπαίων ειδικών σε θέμα-
τα Αγωγής Υγείας (διευθυντές και καθηγητές σε κολέγια και 
πανεπιστήμια), από χώρες όπως Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, 
Σλοβενία, Κανάριες Νήσοι, Ολλανδία, Βέλγιο. Βασικός στό-
χος του προγράμματος ήταν η παρατήρηση και συζήτηση με 
τους καθηγητές και τους μαθητές, της θεωρητικής αλλά και 
πρακτικής μεθοδολογίας της νέας διδακτέας ύλης της Αγω-
γής Υγείας. 

Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από παρουσιάσεις των εργασιών των 
μαθητών, που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας/Αγωγής Υγείας 
με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους Δροσούλας Λαβίθη 

και Χριστίνας Κρητικού. Αξιοσημείωτη ήταν και η συνεργασία 
της καθηγήτριας των Αγγλικών, Αλεξάνδρας Κατσού. Μερικά 
από τα θέματα των εργασιών ήταν: Εφηβεία, Συναισθήματα, 
Διαχείριση Άγχους και Θυμού, Ατομική Υγιεινή, Βία στην Οι-
κογένεια, Αυτοαντίληψη-Αυτοεκτίμηση, Αξίες Ζωής, Ανακύ-
κλωση-Επαναχρησιμοποίηση, Ασφάλεια, Εκφοβισμός, Savoir 
Vivre.

Οι συμμετέχοντες κατατοπίστηκαν για τις νέες προσεγγίσεις 
διδασκαλίας στην Κύπρο, που επιδιώκουν την ενεργοποίηση 
των μαθητών/τριών, αλλά και τη δραστηριοποίηση των γο-
νέων και της κοινότητας, για να συνεργαστούν έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να εξασκήσουν δεξιότητες ζωής, οι οποίες 
θα φέρουν καρποφόρες αλλαγές τόσο στους ίδιους όσο και 
στους άλλους, για όλη την Ευρώπη. 

Εκτός από την παρακολούθηση του προγράμματος οι προ-
σκεκλημένοι φιλοξενήθηκαν στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της μέρας και παρακολούθησαν κυπριακό παραδοσια-
κό πρόγραμμα που ετοίμασε η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
Ιουλία Κουπεπίδου με μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, 
προβάλλοντας την κυπριακή κουλτούρα μέσα από παραδοσι-
ακούς χορούς και παιγνίδια. 

Οικιακή Οικονομία
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Η Επίσκεψη Μελέτης έκλεισε με την παρασκευή νόστιμων 
κυπριακών παραδοσιακών εδεσμάτων από ομάδες μαθητών/
τριών, που απόλαυσαν οι φιλοξενούμενοι στα εργαστήρια της 
Οικιακής Οικονομίας/Αγωγής Υγείας.  

Το Πρόγραμμα αποτελούσε δέσμευση του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού της Κυπριακής εκπαιδευτικής μεταρ-
ρύθμισης και είναι ένα πρωτοποριακό βήμα προώθησης των 
Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα θέματα Αγωγής Υγεί-
ας. Συντονίστριες του προγράμματος ήταν η Δρ. Σούλα Ιω-
άννου, Γενική Συντονίστρια Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Επιθεωρήτρια 
Μέσης Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας/Αγωγής Υγείας κ. 
Εύα Νεοφύτου. Η όλη οργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 

καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας/Αγωγής Υγείας Δροσούλα 
Λαβίθη και Χριστίνα Κρητικού.
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44ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ:
«Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ» ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΤΟΥ, Β2

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: 
«Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» 

ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, 
ΑΝΘΗ ΣΑΒΒΑ, Β1

ΜΕΤΑΛΛΙΟ: 
«ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ» 

ΖΟΥΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΥ-
ΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ , Α6

t

t

t

Διακρίσεις στο Διαγωνισμό Ημέρας Σχολείων της Ευρώπης 
(ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ). Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού.
1996-1997: Στην πρώτη εμφάνιση του Γυμνασίου στο 44ο ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ οι μαθητές και οι 
μαθήτριες βραβεύτηκαν στην Τέχνη με τρία σημαντικά βραβεία. 
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1996-1997: Η Νατάσα Πέτρου, Β2 πήρε έπαινο για την έκθε-
ση με θέμα «Γράψε τις εντυπώσεις σου από μια φανταστική 
επίσκεψη σε μια Ευρωπαϊκή πόλη του 21ου αιώνα».

1998-1999: Οι μαθήτριες Βασιλεία Παύλου και Παρασκευή Κυ-
ριάκου του Β4 πήραν το Γ΄ βραβείο για το ζωγραφικό τους έργο 
«Μάνα αγνοουμένου» στην κατηγορία 122. Έπαινο παίρνουν επί-
σης και οι Ταβέλη Χριστιάνα και Ορθοδόξου Δώρα του Γ1 για τη 
ζωγραφιά τους με τίτλο «Ισότητα» στην κατηγορία 132.

2004- 2005: Ο μαθητής Μάριος Ιακώβου, Γ3 πήρε το πρώτο 
βραβείο στο Διαγωνισμό έκθεσης Σχολείων της Ευρώπης.

2006-2007: Οι μαθήτριες Δέσποινα Ηρακλέους και Ελισάβετ 
Παναγιώτου παίρνουν το Γ΄ έπαινο με το επιστολικό κείμενό 
τους με τίτλο «Ίσες Ευκαιρίες στο σχολείο». 

2007-2008: Στο διαγωνισμό ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ η Φωτιάδου Ελένη, 
Α2 διακρίθηκε με τον Α΄ Παγκύπριο έπαινο Διαπολιτιστικού 
Διαλόγου.

2009-2010: Ο διαγωνισμός είχε τίτλο «Ευρωπαϊκό έτος για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». 
Οι ομαδικές εργασίες με τίτλο «Mad world–Requiem for a dream 
- Φτώχεια και πλούτος  πήραν το Β΄ Παγκύπριο Έπαινο.

2014-2015: Το Γυμνάσιο στην πρώτη του συμμετοχή στον 
8ο Διαγωνισμό 
Μαθητικών Εφη-
μερίδων που δι-
οργάνωσε ο Φι-
λελεύθερος σε 
συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Μέ-
σης Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου 
Παιδείας και το 
Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου 
βραβεύτηκε με 
την 1η Θέση πα-
γκύπρια! 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την εφημερίδα μας στην ιστοσελί-
δα του σχολείου:

ht tp://gym-per i fere iako2- lef .schools.ac.cy/ index.
php?id=epemerda-o-ksmos-mas

•  Άλλες διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς και αγώνες

Νέα Ελληνικά

2002-2003: Η Φροξυλιά Δήμητρα, Β1 με το διήγημα «Ένας 
αλλιώτικος δάσκαλος» και η Πορά Σταυρούλα, Β1 με το «Ο 
«άγγελος» με τα γαλανά μάτια» διακρίθηκαν στο διαγωνισμό 
του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου 
εις μνήμη της Φωτεινής Ιωαννίδου – Πολυβίου, με έπαινο. Το 
θέμα ο δάσκαλος και η σχέση του με τα παιδιά, ο ρόλος και η 
προσφορά του μέσα στο σύγχρονο κόσμο.

2006-2007: Πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό συγγραφής τη-
λεοπτικού σεναρίου πήρε το τμήμα Γ4 για το σενάριο «Αγάπη 
είναι» από τους Αναστασία Λάμπρου, Φάνο Θεοφάνους και 
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Δέσπω Νεοφύτου. Το βραβευμένο σενάριο έγινε ταινία στο 
ΡΙΚ και προβλήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2006, είχε διάρκεια 
46 λεπτών και σκηνοθετήθηκε από τον Κλείτο Κλείτου.

2009: Ομάδα τελειόφοιτων μαθητών με υπεύθυνο καθηγητή 
το φιλόλογο Γιώργο Κολοκοτρώνη και συνεργαζόμενο σύμ-
βουλο από το σύνδεσμο Σκηνοθετών τον  κ. Ντίνο Γρηγορίου 
δημιούργησαν ταινία μικρού μήκους στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος Progress 2009 «Δημιουργικότητα και 
Καινοτομία κατά των Διακρίσεων». Η ταινία πήρε το πρώτο 
βραβείο στο διαγωνισμό.

https://www.youtube.com/watch?v=5PbHs7tQTAo

2010: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό Σχολείων της Ευρώπης 
με γενικό θέμα «Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», διακρίθηκε με 
Β΄ Παγκύπριο Έπαινο. Το Γυμνάσιο συμμετείχε με το φιλμάκι 
«Mad World-Requiem for a dream - Φτώχεια και πλούτος, μια 
τραγική αντίθεση» 

2011: Η μαθήτρια Άννα Θρουμπάρη με την εργασία της «Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Κυπριακά Γραμματόσημα» κέρ-
δισε τον 7ο έπαινο. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το τμή-
μα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων. 

2013-2014: Η μαθήτρια Παναγιώτα Παπαπαναγιώτη του Β5 
πήρε τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό του τμήματος Ταχυδρο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 
Θέμα του διαγωνισμού ήταν «Λουλούδια της Κύπρου και      
Κυπριακά Γραμματόσημα».

Αγγλικά

Κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011  η καθηγήτρια Αγγλικών 
Χρυσάνθη Νικοδήμου εφάρμοσε την ανταλλαγή email με 
άλλα σχολεία του εξωτερικού. Στόχος ήταν η κινητοποίηση 
των μαθητών και η γνωριμία με  άλλες κουλτούρες παράλ-
ληλα με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Συμμετείχαν 
τέσσερα τμήματα της πρώτης τάξεις το Α1, Α2, Α3 και το Α7, 
οι μαθητές συνεργάστηκαν με σχολεία στο Ναϊρόμπι της Κέ-

νυας, Selawik της Αλάσκας, της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, της Πο-
λωνίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και  με το UNESCO Peace 
Centre στην Κορέα.

Γαλλικά

Στο πλαίσιο του μήνα Γαλ-
λοφωνίας το σχολείο έλα-
βε μέρος στον Παγκύπριο 
Διαγωνισμό Γαλλοφωνί-
ας με ένα διαφημιστικό 
σποτ για τις Σεϋχέλλες με 
στόχο την προσέλκυση 
τουριστών. Οι μαθήτριες 
Κουρτελλάρη Ελένη και 
Παναγιώτα Λούτσιου με τη 
στήριξη της κ. Αντρούλας 
Ναθαναήλ πήραν το 3ο 
Παγκύπριο Βραβείο.

Φυσική

Με την ευκαιρία του Διεθνούς Έτους Φυσικής διοργανώθηκε 
Ημερίδα Επιστήμης στις 14.4.2005. Στόχος ήταν η πρόκλη-
ση ενδιαφέροντος από τους μαθητές και τις μαθήτριες για 
την Επιστήμη και την καλλιέργεια της αυτενέργειας και της 
εφευρετικότητάς τους.  Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά. 
Υπεύθυνος καθηγητής Φυσικής ήταν ο Πολύκαρπος Πολυ-
κάρπου.

Χημεία

Το 2013-2014 τρία αγό-
ρια ο Ανδρέας Μιλτιάδης 
Γ2, ο Κύπρος Ευσταθί-
ου Γ3 και Αντρέας Σό-
λου Γ6 παίρνουν έπαινο 
στην Ολυμπιάδα Χημείας       
Γυμνασίων.

Το σχολείο μας συμμε-
τείχε στο Α΄ Παγκύπριο 
Μαθητικό Συνέδριο για το 
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Περιβάλλον και την Αειφορία, που πραγματοποιήθηκε στις 21 
Μαρτίου 2015 στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, με δύο ομά-
δες μαθητών. Οι ομάδες μαθητών παρουσίασαν τις εργασί-
ες τους μέσα από τη δημιουργία δύο διαφορετικών αφισών. 
Η πρώτη αφίσα κατατάχθηκε ανάμεσα στις πέντε καλύτερες 
των γυμνασίων παγκύπρια. Παρουσίαζε την έρευνα των μα-

θητών γα τα νερόφιδα της περιοχής με υπεύθυνους καθηγη-
τές τους Γιώργο Παναγή Β.Δ, Μόδεστο Λεβέντη Β.Δ., Νάντια 
Ευθυμίου και ‘Ολγα Καρεκλά. Η δεύτερη αφίσα παρουσίαζε 
το θέμα του μαθητικού συνεδρίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
με υπεύθυνες καθηγήτριες την Έλενα Παπαλουκά και τη Χρι-
στοθέα Λεβέντη.
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Συγγραφή βιβλίων για Εκκλησίες της Περιφέρειας Ορεινής

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 20χρονων του Σχολείου 
μας εφτά εκπαιδευτικοί αποδέχτηκαν την πρόκληση να γί-
νουν ταυτόχρονα και ερευνητές και πραγματώνοντας ένα 
συναρπαστικό ταξίδι συλλογής πληροφοριών κατάφεραν να 
δημιουργήσουν 5 επιστημονικά βιβλία για τις εκκλησίες της 
περιοχής Ορεινής. Το κόστος της έκδοσης ανέλαβαν οι Εκ-
κλησιαστικές Επιτροπές των ναών που παρουσιάζονται στα 
βιβλία.

Οι συγγραφείς των βιβλίων κ. Γιώργος Παναγή, κ. Άντρη 
Θωμά, κ. Ελένη Αβραάμ Αντωνίου, κ. Δέσποινα Τομασίδου, κ. 
Νίκη Διπλάση, κ. Χριστοθέα Λεβέντη και κ. Έλενα Παπαλουκά 
συνέγραψαν βιβλία για τους ναούς:

- Της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στην Αγροκηπιά

- Του Αγίου Γεωργίου στο Γούρρη

- Του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό

- Της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στη Μαλούντα

- Των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Φικάρδου

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 
Μαΐου 2016 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου έγινε παρου-
σίαση των βιβλίων από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου κ. Πέτρο Παπαπολυβίου, ενώ ο ερευνητής στο Κέντρο 
Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Κωστής Κοκκινόφτας 
ανέπτυξε το θέμα «Η συμβολή των βιβλίων τοπικής ιστορίας 
στην εθνική αυτογνωσία».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε ο Πανιερώτατος Μητροπο-
λίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας.
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Το αρχειακό αυτό υλικό του σχολείου μας με τις άοκνες προ-
σπάθειες δεκάδων εκπαιδευτικών και μαθητών εδώ και δύο 
χρόνια άρχισε να  αποκτά ψηφιακή μορφή, εμπλουτίζεται δε 
και εκσυγχρονίζεται διαρκώς, ώστε να μπορεί να αποτελέσει 
μια πολύ αξιόλογη παρακαταθήκη και να βρει άξιους συνεχι-
στές ανάμεσα στους αυριανούς μαθητές.

Πρόκειται για ένα επιστημονικό εγχείρημα καταγραφής των 
σπουδαιότερων εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής μας, 
εγχείρημα που αφετηριακά ξεκίνησε ως ιδέα από ένα μα-
θητικό συνέδριο (5ο μαθητικό συνέδριο 2008) και συνεχώς 
εμπλουτίζεται με εργασίες μαθητών-ερευνητών, οι οποίες 
τυγχάνουν επιστημονικής επεξεργασίας από ομάδα εκπαι-
δευτικών του σχολείου.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το γυναικείο μοναστήρι 
του Αγίου Ηρακλειδίου, χτισμένο στους ελαιώνες του χωριού 
Πολιτικό. Συν τοις άλλοις, οι μαθητές στο υλικό τους έχουν 
προσθέσει και συνέντευξη που πήραν από την ηγουμένη Προ-
δρόμη.

Σε άλλη εργασία παρουσιάζεται η γραφική εκκλησία της Πα-
ναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας, δίπλα στον Πεδιαίο ποταμό, 
λαξευμένη σε βράχο, θεωρείται μάλιστα από πολλούς ερευ-

νητές πως ήταν το Σπήλαιο όπου κατοίκησε ο Άγιος Ηρακλεί-
διος μαζί με τους μαθητές του Μνάσωνα και Ρόδωνα.

Σπουδαία μελέτη παραδόθηκε επίσης για την ιστορική ενθρό-
νιση του πρώτου επισκόπου μετά την ανασύσταση της Μητρό-
πολης Ταμασσού και Ορεινής στις 11/6/2007 κ. Ησαΐα Κυκ-
κώτη και τα γραφεία της που βρίσκονται στο Επισκοπειό.

Σπουδαίο υλικό υπάρχει και για το Μοναστήρι του Αγίου Πα-
ντελεήμονα που βρίσκεται στην κοιλάδα της Αχεράς στην κοι-
νότητα Αγροκηπιάς, το οποίο μάλιστα αποτέλεσε καταφύγιο 
προσφύγων κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Αλλά και εκκλησάκια, όπως της Παναγίας της Οδηγήτριας, 
ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι κτισμένο το 14ο-15ο αιώνα 
μ.Χ. πάνω στον ποταμό Κούτη στην κοινότητα Αρεδιού, αποτέ-
λεσε έκπληξη για τους μαθητές, καθώς άντλησαν σπουδαίες 
ιστορικές πληροφορίες για την περιοχή τους.

Στο ίδιο μοτίβο και το προσωνύμιο της Παναγίας του Λάγνη, 
αποκάλυψε τη σχέση που έχει το χωριό Κλήρου με το μικρό 
ξωκκλήσι που για κάποιο διάστημα υπήρξε και γυναικείο μο-
ναστήρι.

Ο Άγιος Γεώργιος, χτισμένος στο Καμπί του Φαρμακά, εκτός 

Εκκλησιαστικά μνημεία Ταμασσού
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από πανέμορφο θρησκευτικό κι αρχιτεκτονικό μνημείο, έδω-
σε την ευκαιρία στους μαθητές να ερευνήσουν και για το μι-
κρό ηρώο των τριών νέων που αγνοούνται από το 1974.

Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου του Ταμασέα στο Πολιτικό 
ώθησε τους μαθητές να μελετήσουν την ιστορία του αποστο-
λικού αυτού αγίου, αλλά και τη θρησκευτική κατάσταση στο 
Νησί τον 1ο μ.Χ. αιώνα.

Τέλος, η ιστορική μονή της Παναγίας του Μαχαιρά, έδωσε την 
ευκαιρία στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το πολύπλευρο 

έργο που μπορεί να επιτελέσει η Εκκλησία στον τόπο μας.

*Επιμέλεια κειμένου: Πασχάλης Σωτήρης,  Θεολόγος

Συνεργάτες μαθητές:

Μαρία Παπαδοπούλου, Αγνή Τουμαζή, Μάριος Σπύρου, 
Άντζελα Στυλιανού, Μαρία Θεοδώρου, Ευγενία Κατελάρη, 
Άντρια Κωνσταντίνου, Αναστασία Σάββα

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο»

Το  «Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι το πρώτο πρόγραμμα πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε στο κυπριακό 
εκπαιδευτικό σύστημα το 1995.

Είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Συμμετέχουν 12 σχολεία 
από κάθε χώρα, τα οποία ανά δυάδες σχεδιάζουν, προγραμ-
ματίζουν και εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης.

Οι συμπράξεις μεταξύ των κυπριακών και ελλαδικών σχολεί-
ων διαρκούν δύο χρόνια. Κατά τον 1ο χρόνο πραγματοποι-
ούνται προπαρασκευαστικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών 
των συνεργαζόμενων σχολείων, κατά τις οποίες επιλέγονται 
τα θέματα και προγραμματίζονται οι εργασίες. Κατά το 2ο 
χρόνο πραγματοποιούνται οι ανταλλαγές των μαθητών με τη 
μέθοδο της αμοιβαίας φιλοξενίας. 

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να προωθήσει τη συνερ-
γασία μαθητών, εκπαιδευτικών, Υπουργείων, Συνδέσμων 
Γονέων και Κηδεμόνων, Τοπικών Δήμων και Κοινοτήτων και 
περιβαλλοντικών φορέων για την παροχή στους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς των 2  χωρών ευκαιρίες περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης ούτως ώστε να δημιουργηθούν ευαισθητοποιημέ-
νοι και ενεργοί πολίτες σε θέματα του περιβάλλοντος.

Το Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα το Φεβρουάριο του 2002 (διετία 2001-2003). 
Ακολουθούν τα στοιχεία για τα θέματα μελέτης και τους συμ-
μετέχοντες ανά διετία.

Διετία 2001-2003

Τίτλος μελέτης: “Ο ποταμός Σερράχης στην περιοχή του σχο-
λείου μας”

Η μελέτη περιελάμβανε πληροφορίες για τον ποταμό και τους 
παραπόταμούς του, τα φράγματά του, τη χλωρίδα και πανίδα, 
τη ρύπανσή του καθώς και την επίδρασή του στις περιοχές 
που διασχίζει. 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

2001-2002: Αιμιλία Αμιαντίτου, Αυγούστα Κοκκοφίτου (Βιολό-
γοι)

2002-2003: Σταύρος Μαυρουδής Β.Δ. (Φυσιογνώστης), Αιμι-
λία Αμιαντίτου (Βιολόγος)  

Μαθητική ομάδα: Γ1: Γρηγοριάδου Νιόβη, Παναγιώτου Λου-
ΐζα, Παναγιώτου Στυλιανή, Γ2: Αλεξανδράκη Βασιλική, Αλε-
ξάνδρου Μαρία, Βασιλείου Αναστασία, Καζαμία Ελένη, Μεττή 
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Θέκλα, Γ3: Αντωνίου Έλενα, Θεοφάνους   Μαρία, Παπαθωμά 
Μαρία, Τρικωμίτου Δέσποινα, Χαραλάμπους Πωλίνα, Γ5: Λε-
βέντη Φωτεινή, Μπίου Σταυρούλα, Γ6: Κατελάρης Λεωνίδας, 
Κυριάκου Σάββας, Νεοφύτου Μάριος, Πηγιώτου Γεωργία, 
Πιπέρης Αλέξανδρος, Ρήγα Μαριλένα, Σάββα Χριστιάνα, 
Στυλιανού Ελίζα, Σωτηρίου Άντρη, Χαραλάμπους Γιάννης, 
Χατζηκώστα Κούλλα

Συνεργαζόμενο σχολείο: Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Θέμα μελέτης: Ο Ληθαίος ποταμός, στις όχθες του οποίου 
γεννήθηκε ο Ασκληπιός.  

Διετία 2003-2005

Τίτλος μελέτης: “Το δάσος”

Η μελέτη αναφερόταν στη μεγάλη σημασία του δάσους, τη 
χλωρίδα και πανίδα των Κυπριακών δασών, τη ρύπανση στα 
κυπριακά δάση και την προσφορά του δάσους στους κατοί-
κους του νησιού μας.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταύρος Μαυρουδής Β.Δ. (Φυσιογνώ-
στης), Θεονίτσα Κοκκαλή (Μαθηματικός)

Μαθητική ομάδα: Β6: Θεοχάρους Χριστιάνα, Γ1: Αλεξανδρά-
κη Χριστίνα, Αριστοτέλους Ελένη, Ιωαννίδης Αντρέας, Κων-
σταντίνου Βαγγέλης, Μίτα Γεωργία, Γ2: Θεοχάρους Χάρης, 
Καδής Αντρέας, Φωτιάδης Ιωάννης, Γ3: Θεοδούλου Ισμήνη, 
Λουκά Φάνια, Γ4: Λαού Έλενα, Συρίμη Βασιλική, Χατζηαντώ-
νης Μάριος, Γ5: Χαραλάμπους Γεωργία , Γ6: Παρέλη Δέσποι-
να, Πατρόκλου Άντρια, Χρυσοστόμου Άντρια 

Συνεργαζόμενο σχολείο: Ε΄ Γυμνάσιο Τρικάλων  

Θέμα μελέτης: “Φυτά και βότανα, θεραπευτικές ιδιότητες ”

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Φανή Σμιξιώτου, Μακρίνα Ανθοπού-
λου, Ελένη Ντούβλη

Διετία 2005-2007

Τίτλος μελέτης: “Τα βότανα”

Η μελέτη περιελάμβανε πληροφορίες για τη χρήση των βοτά-
νων στην καθημερινή ζωή, τις αντιβακτηριακές τους ιδιότητες 
και την επίδρασή τους στην υγεία μας. Στα πλαίσια του προ-
γράμματος αυτού, φτιάχτηκε βοτανόκηπος στο σχολείο.

Υπεύθυνοι καθηγητές:

2005-2006: Χρύσω Χρυσοστόμου-Κλεάνθους, Χριστίνα Σιδε-
ρά (Βιολόγοι)

2006-2007: Αντρέας Χαραλαμπίδης Β.Δ. (Βιολόγος), Γιώργος 
Διάκος Β.Δ. (Φιλόλογος), Χρύσω Χρυσοστόμου-Κλεάνθους 
(Βιολόγος), Έλενα Ματεΐδου (Φυσικός)         

Συνεργαζόμενο σχολείο: Γυμνάσιο Πέλλας, Μακεδονίας

Θέμα μελέτης: “Ενέργεια”

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Οικονομίδου

Διετία 2007-2009

Τίτλος μελέτης: “Ακάκιος ποταμός ”

Η μελέτη περιελάμβανε πληροφορίες για τον ποταμό και την 
επίδρασή του στις περιοχές που διασχίζει, τους ιδιαίτερους 
γεωλογικούς σχηματισμούς και τη χλωρίδα της γύρω περιο-
χής. 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γιώργος Διάκος Β.Δ. (Φιλόλογος), Έμι-
λυ Αλεξανδρίδου, Νάντια Ευθυμίου (Βιολόγοι)

Μαθητική ομάδα: Β2: Ελευθερίου Λευτέρης, Στυλιανού 
Αντρέας, Φωτιάδου Ελένη, Β4: Στυλιανού Γιώργος,  Β5: 
Γεωργίου Ραφαήλ, Γ1: Αυγουστή Κατερίνα, Ηρακλέους Δέ-
σποινα, Φιλίππου Βασιλεία, Γ2: Αλεξανδράκης Λευτέρης, 
Θεοδώρου Ερωτόκριτος, Θεοδώρου Φιλιώ, Κουκκουλής 
Ραφαέλλος, Κωνσταντίνου Λεωνίδας, Παναγή Ελίζα, Ρήγας 
Μαξιμιλιανός, Χαραλάμπους Μαρία, Χατζηπάκκου Χάρια, 
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Γ3: Θεοχάρους Βικτώρια, Νάρκισσου Άντρεα, Γ4: Χ΄΄Μάρκου 
Χρυσοβαλάντης, Γ5: Αλωναρίτη Άννα, Γ6: Αποστολίδη Μαρία

Συνεργαζόμενο σχολείο: Γυμνάσιο Κύμης, Εύβοιας

Υπεύθυνος καθηγητής: Θεόδωρος Ραυτόπουλος

Διετία 2009-2011

Τίτλος μελέτης: “Η βιοποικιλότητα στο δάσος Μαχαιρά: ανα-
γνώριση, σημασία και προστασία της”

Η μελέτη περιελάμβανε πληροφορίες για τη χλωρίδα και πανί-
δα στο δάσος Μαχαιρά, για τους κινδύνους που τις απειλούν 
και για τα μέτρα προστασίας τους.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γιώργος Διάκος Β.Δ.Α΄ (Φιλόλογος, 
Παντελής Σπύρου (Βιολόγος)

Μαθητική ομάδα: Β1: Στυλιανού Μάρκος, Β3: Κουρτελλάρης 
Πέτρος,  Β4: Φιλίππου Χριστίνα, Γ1: Αποστολίδη Κυριακή, Γε-
ωργίου Άντρεα, Πολυβίου Ερμίνα, Χαραλάμπους Αντρέας, 
Γ3: Νικολάου Ελένη, Χαριλάου Αικατερίνη, Γ4: Ευτυχίου Ευ-
τύχιος, Θεοδώρου Αντρέας, Σωφρονίου Κωνσταντίνος, Χα-
ραλαμπίδης Στέφανος, Γ5: Αγιώτη Μαριλένα, Χριστοδούλου 
Πολύδωρος  

Συνεργαζόμενο σχολείο: Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πει-
ραιά

Υπεύθυνος καθηγητής: Συμεών Τσελέντης

Διετία 2011-2013

Τίτλος μελέτης: «Σύγκριση υγροβιότοπων σε φυσικό και αστι-
κό περιβάλλον»

Η μελέτη αναφερόταν στη σημασία των υγροβιότοπων για τον 
άνθρωπο και για το περιβάλλον και στη συμβολή των υδατι-
κών έργων, που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 60-70 χρόνια, 
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στον εμπλουτι-

σμό της βιοποικιλότητας.

Υπεύθυνοι καθηγητές:

2011-2012: Μόδεστος Λεβέντης Β.Δ. (Φυσικός), Παντελής 
Σπύρου (Βιολόγος)

2012-2013: Μόδεστος Λεβέντης Β.Δ. (Φυσικός), Παναγιώτα 
Κρασιά, Έμιλυ Αλεξανδρίδου (Βιολόγοι)

Μαθητική ομάδα: Β1: Θρουμπάρη Άννα, Παπαδοπούλου Μι-
χαέλλα, Γ1: Δημητρίου Ελπίδα, Ιωάννου Ελισάβετ, Κατσός 
Χαράλαμπος, Κουρτελλάρης Σωτήρης,  Γ2: Ελευθερίου Αγ-
γέλικα, Γ4: Αγιώτη Στέφανη, Βοσκαρή Ελισάβετ, Σταθάκη 
Στέλλα, Γ5: Παναγή Παύλος, Γ7: Κατελάρη Θεοδοσία, Κο-
λοκοτρώνης Μιχάλης, Παντέλα Παναγιώτα, Παπαδόπουλος 
Σωκράτης, Τιμοθέου Μαρία

Συνεργαζόμενο σχολείο: 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας 

Θέμα μελέτης: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μάρθα Κοντοπούλου
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Διετία 2013-2015

Τίτλος μελέτης: “Το νερόφιδο στο ποτάμιο οικοσύστημα της 
Μαρούλλενας”

Η μελέτη περιελάμβανε πληροφορίες για την περιοχή της Μα-
ρούλλενας, για το ενδημικό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca) 
και γενικά για τη μείωση της βιοποικιλότητας στην περιοχή, τα 
αίτια της μείωσης και τις προσπάθειες ανάκαμψης.

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

2013-2014: Μόδεστος Λεβέντης Β.Δ. (Φυσικός), Έμιλυ Αλε-
ξανδρίδου, Νάντια Ευθυμίου (Βιολόγοι)

Συνεργάτης καθηγητής: Γιώργος Παναγής (Φιλόλογος)

2014-2015: Μόδεστος Λεβέντης Β.Δ. (Φυσικός), Νάντια Ευ-
θυμίου (Βιολόγος)

Συνεργάτες καθηγητές: Γιώργος Παναγής Β.Δ. (Φιλόλογος),  
Όλγα Καρεκλά (Φυσικός)

Μαθητική ομάδα: Β5: Πηλαβά Χρίστια, Γ1: Ηρακλέους Στέ-
φανη, Ρούσου Μάριος, Χατζηλούκας Λουκάς, Χατζηπανα-
γή Αντρέας, Χριστοδούλου Ελισάβετ, Γ2: Παπαηρακλέους 

Ιωάννα, Γ4: Θρουμπάρη Νίκη, Παπαδοπούλου  Δέσποινα,              
Γ5: Αποστολίδης Γιώργος, Αυγουστή Νικόλας

Συνεργαζόμενο σχολείο: Γυμνάσιο Κύμης, Εύβοιας

Θέμα μελέτης: «Τα πέτρινα γεφύρια της Κύμης»

Υπεύθυνος καθηγητής: Μαρία Αθανασίου, Αθηνά Ζαφειρο-
πούλου

Διετία 2015-2017

Τίτλος μελέτης: Οι μύλοι: νερόμυλοι, ελαιόμυλοι, ανεμόμυλοι 
και χειρόμυλοι.

Η μελέτη θα συγκεντρώσει πληροφορίες για τους μύλους 
στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου μας, την αρχιτεκτονική, 
τον τρόπο λειτουργίας και τις χρήσεις τους, καθώς και σε τι 
κατάσταση βρίσκονται σήμερα.  

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

2015-2016: Μόδεστος Λεβέντης Β.Δ. (Φυσικός), Γιώργος Πα-
ναγής Β.Δ. (Φιλόλογος), Νάντια Ευθυμίου (Βιολόγος)

Συνεργάτης καθηγητής: Γιώργος Παναγή Β.Δ. (Φιλόλογος)

Συνεργαζόμενο σχολείο: Γυμνάσιο Κύμης, Εύβοιας

Υπεύθυνος καθηγητής: Κατερίνα Γρύψα, Μάγδα Γιαννέλου
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Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 1996-2015

Πρόγραμμα Σωκράτης – Comenius 

«Το τέρας στη φαντασία της Μεσογειακής Ευρώπης»

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα άρχισε τη δεύτερη χρονιά ίδρυ-
σης του Σχολείου, τα συνεργαζόμενα σχολεία ήταν από τη 
Γαλλία, τη Σικελία, την Ελλάδα (Κρήτη), και τη Ρουμανία. Από 
την Κύπρο συμμετείχε και το Γυμνάσιο Ανθούπολης. Το θέμα 
του προγράμματος «Το τέ-
ρας στη φαντασία της Με-
σογειακής Ευρώπης».  

Τη δεύτερη χρονιά του 
Προγράμματος 1998-1999, 
οι μαθητές μελέτησαν και 
έφτιαξαν δράκους. Πραγ-
ματοποίησαν διάφορες 
επισκέψεις σε μουσεία, 
εκκλησίες ανακαλύπτο-
ντας τις μορφές και τους 
διάφορους συμβολισμούς 
του τέρατος στη μυθο-
λογία τη θρησκεία από 
την αρχαιότητα μέχρι και 
τα νεότερα χρόνια όπως 
αυτό εμφανίζεται στην 
παράδοση του τόπου. Πε-
ριγράφουν με ενθουσιασμό την επίσκεψη τους στην Κρήτη 
και συγκεκριμένα στο Γ΄ Γυμνάσιο Ηρακλείου. Παράλληλα 
εξέδωσαν το τέταρτο φύλλο της ευρωπαϊκής εφημερίδας του 
προγράμματος ΔraK, στο οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε εν-
διαφέρουσες συνεντεύξεις  και εργασίες. Ως πιο σημαντική 
μπορούμε να θεωρήσουμε την περιγραφή κατασκευής του 
δράκου, ο οποίος βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του σχολεί-
ου.

Την τρίτη και τελευταία χρονιά, 1999-2000, οι μαθητές και 

μαθήτριες παρουσίασαν τις εργασίες  τους και ένα θεατρικό 
παρουσιάζοντας το πολυποίκιλο συμβολισμό του τέρατος. Η 
εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο Λακατάμειας στην παρουσία 
του Υπουργού Παιδείας Ουράνιου Ιωαννίδη και του Δημάρ-

χου Λακατάμειας κ. Βιο-
λάρη. 

Μετά την περιπλάνηση 
τριών χρόνων με συντρο-
φιά το δράκο ανακάλυ-
ψαν τη ΓΝΩΣΗ.

Αυτό που μπορούμε να 
πούμε με σιγουριά είναι 
ότι το Πρόγραμμα κατά-
φερε να κινητοποιήσει 
όλες τις αισθήσεις των 
μαθητών και μαθητριών, 
αλλά και να τους αναπτύ-
ξει σε υψηλό σημείο τη 
δημιουργικότητά τους. 
Σήμερα ως ανάμνηση 
αυτού του Προγράμμα-
τος παραμένει ο δράκος.

2009-2011: European Awareness through Art

Ομάδα 18 μαθητών της Β΄ και Γ΄ γυμνασίου λειτούργησαν ως 
πρεσβευτές της Κύπρου και ήρθαν σε επαφή με γυμνάσια της 
Γαλλίας και της Ισπανίας και της Εσθονίας.  Η πρώτη συνάντη-
ση έγινε στην Κύπρο από τις 19.11.2009 μέχρι τις 28.11.2009 
και η δεύτερη συνάντηση έγινε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας 
από τις 24.4.2010 μέχρι τις 30.4.2009. Οικογένειες μαθητών 
και καθηγητών φιλοξένησαν και φιλοξενήθηκαν αποκομίζο-
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ντας όμορφες εμπειρίες. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος ήταν οι κ. Μόνικα 
Γριμάλδη Β.Δ. Αγγλικών, η κ. Άντρη Δημητρίου και η κ. Αλε-
ξάνδρα Κατσού καθηγήτριες Αγγλικών.

Πρόγραμμα Euroscola 

Μια αποστολή από τέσσερα παιδιά του γυμνασίου επισκέφτη-
καν το Φεβρουάριο του 2014 το Ευροκοινοβούλιο και τις πό-
λεις Στρασβούργο, Χαϊδελβέργη, Φρανκφούρτη. Ο Γιώργος 
Αντρέου, ο Γιώργος Περικλέους, η Νάγια Ευαγγέλου και η 
Έμιλυ Ερωτοκρίτου με αρχηγό αποστολής την Αλεξάνδρα Κα-
τσού, καθηγήτρια Αγγλικών, είχα την ευκαιρία να δουν από 
κοντά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Notre Méditerranée, notre responsabilité

Για έναν και πλέον μήνα, η καρδιά της Γαλλίας κτυπούσε στην 
Κύπρο μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις που προγραμματί-
στηκαν στο Διεθνή Μήνα Γαλλοφωνίας από την 1η Μαρτίου 

μέχρι και την 3η Απριλίου 2015 με κεντρικό σύνθημα «Έχω 
τον πλανήτη στην καρδιά μου». Η συμμετοχή στο διακρατικό 
αυτό φόρουμ με τον παγκύπριο ενδοσχολικό διαγωνισμό που 
προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «Η Μεσόγειός 
μας, ευθύνη μας» ανέδειξε τις πανανθρώπινες αξίες που 
μεταφέρει η Γαλλοφωνία στην ανθρωπότητα, τις παγκόσμιες 
αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της πολιτισμικής δι-
αφορετικότητας, της συνύπαρξης και του σεβασμού προς το 
περιβάλλον και την αειφορία. Στο διαγωνισμό ανταποκρίθη-
καν θετικά οι μαθητές του Γυμνασίου μας, οι οποίοι δημιούρ-
γησαν ταινίες μικρού μήκους παρουσιάζοντας τα οικολογικά 
προβλήματα της Μεσογείου, καθώς και τις εισηγήσεις τους 
για την αντιμετώπισή τους. Δείτε τις εργασίες των μαθητών 
μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας :

ht tp://gym-per i fere iako2- lef .schools.ac.cy/ index.
php?id=drasteritetes.
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Θεατρικές Παραστάσεις

Οι θεατρικές παραστάσεις που ακολουθούν είναι όσες συμμετείχαν στους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου.

Η συμμετοχή του Γυμνασίου μας στους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου άρχισε το 2002 με το έργο «Θανασάκης ο 
Πολιτευόμενος»  του Αλέκου Σακελλάριου.

Το 2003 συμμετείχε στους 14ους Παγκύπριους σχολικού Αγώνες Θεάτρου με το έργο «Ο χρυσός και ο τενεκές» του Νίκου 
Τσιφόρου και Παντελή Βασιλειάδη.

Με το «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες » του Αλέκου Σακελλάριου, το 2006 το Γυμνάσιο παίρνει τη μοναδική μέχρι σήμε-
ρα διάκρισή του, με έπαινο.

Το έργο του Μολιέρου «Γιατρός με το στανιό» παρουσιάστηκε το 2007 στους 18ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεά-
τρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στους συγκεκριμένους αγώνες αποφασίζεται η κατάργηση των βραβείων.

«Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» των Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέππα ήταν το τελευταίο έργο το οποίο παρουσιάστη-
κε το 2011 στους 22ου Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου.
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Τέχνη

Τα έργα Τέχνης στον περιβάλλοντα χώρο

Χαρακτηριστικό του σχολείου είναι τα ζωηρά χρώματα, τα 
γκράφιτι αλλά και οι μεγάλες κατασκευές. Τα περισσότερα 
έργα και κατασκευές συγκεντρώνονται στην κεντρική αυλή 
και έξω από τα εργαστήρια. Στην πλειοψηφία τους  προέκυ-
ψαν από παγκύπριους ή ευρωπαϊκούς  διαγωνισμούς, υπάρ-
χουν και κάποια που έγιναν για να δώσουν μια διαφορετική 
όψη στο χώρο που κινούνται οι μαθητές. Και στις δυο περι-
πτώσεις διακοσμούν το σχολείο δημιουργώντας ένα όμορφο 
σχολικό περιβάλλον. 

Η πρώτη κατασκευή που δημιουργήθηκε όταν ακόμα το σχο-
λείο ήταν «γυμνό» από διακόσμηση ήταν ο φτερωτός Δράκος. 
Ο Δράκος βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου και είναι μια 
μεγάλη και βαριά κατασκευή από μπετόν και σίδερο. Το έργο 
έγινε κατά τη σχολική χρονιά 1998-1999 στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος Σωκράτης - Comenios με θέμα το 
τέρας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Για την κατα-
σκευή βοήθησαν μαθητές, γονείς, καθηγητές και τεχνίτες της 
περιοχής. Σημαντική ήταν η βοήθεια του καθηγητή του ΑΤΙ κ. 
Γ. Φλωρίδη.

Για τον εορτασμό των 10 χρόνων από την ίδρυση του Γυμνα-
σίου με πρωτοβουλία του καθηγητή Τέχνης Χάρη Νέραπα κα-
τασκευάστηκε στην κεντρική αυλή το Δέντρο της Γνώσης. Τα 
αποκαλυπτήρια του έγιναν στις 19 Μαΐου 2006. 

Τα γκράφιτι του σχολείου παίζουν διπλό ρόλο, εκτός από τη 
διακόσμηση του χώρου, καθορίζουν τη χρήση των αιθουσών 
διδασκαλίας και των εργαστηριών, αλλά και αφήνουν κάποιο 
σημαντικό μήνυμα στους μαθητές και τις μαθήτριες. Χρησι-

μοποιήθηκαν έντονα και ζωηρά χρώματα και τα περισσότερα 
απεικονίζουν χιουμοριστικά το μήνυμά τους. Τα περισσότερα 
έγιναν με υπεύθυνο τον καθηγητή Τέχνης Χάρη Νέραπα. Κά-
ποια δυστυχώς έχουν φθαρεί λόγω της υγρασίας  άλλα μπο-
γιατίστηκαν πρόσφατα και έτσι δεν υπάρχουν. Πιο κάτω θα 
αναφερθούν όσα διατηρούνται σήμερα.

Τα παλαιότερα γκράφιτι βρίσκονται έξω από τις αίθουσες των 
εργαστηριών στον πρώτο όροφο. Οι χαμογελαστές μάγισσες 
με το φλεγόμενο καζάνι βρίσκονται έξω από το εργαστήριο 
χημείας και συμπληρώνονται από δοκιμαστικούς σωλήνες.

Με την ονομασία «Surfing the net» έξω από το εργαστήρι των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών απεικονίζεται ένας νεαρός να 
σερφάρει στα κύματα και πάνω στη σανίδα του να κουβαλά 
έναν υπολογιστή. Το έργο δημιουργήθηκε από ομάδα μαθη-
τών του Γ4 της σχολικής χρονιάς 2006-2007

Με αναγραφόμενη χρονολογία το 2007-2008 και με το σύν-
θημα «Be Cool Stay in School» βρίσκεται σε καλυμμένο χώρο 
προς την έξοδο του σχολείου, κοντά στην αίθουσα Μουσικής, 
ένα σύγχρονο γραφικό φτιαγμένο από τα κορίτσια του Γ3 της 
συγκεκριμένης χρονιάς. 

Την επόμενη χρονιά δημιουργούνται τα δύο μεγάλα γραφικά 
που βρίσκονται στον καλυμμένο χώρο μπροστά στον καθη-
γητικό σύλλογο. Το μήνυμα και των δύο είναι η Ειρήνη στο 
κόσμο και την Ευρώπη.

To 2010-2011 διακοσμείται με γραφικό ο τοίχος που βρίσκε-
ται ανάμεσα στις αίθουσες 301 και 305 και πάλι με γραφικό 
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που αφορά την ειρήνη. Έργο των μαθητών Χαραλάμπους Ξέ-
νιου του Β1 και Γεωργίου Κυριάκου του Γ3.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κύπρου το 2011-
2012 οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν σε τέσσερις 
ενότητες με γενικό θέμα την Κύπρο δημιουργώντας κατα-
σκευές με διάφορα υλικά και τεχνικές στις θεματικές το κα-
ράβι της Κερύνειας, η θεά Αφροδίτη, ταχυδρομικές κάρτες 
και Fashion in Art. Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η καθηγήτρια 
Τέχνης Νικολέτα Ερωτοκρίτου.

Μία από τις πιο όμορφες και αξιόλογες κατασκευές είναι το 
καράβι της Κερύνειας το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του κα-
θηγητικού συλλόγου και είναι διπλής όψης. Στη μια όψη απει-
κονίζεται η Αφροδίτη με φόντο ουρανό και θάλασσα. Είναι 
κατασκευασμένη με ψηφίδες. Για το ψηφιδωτό εργάστηκαν οι 
Μαυρή Άντρια, Πολυδώρου Χρυστάλλα, Στυλιανού Μαριάν-
να, Αλεξανδράκη Ραφαέλλα του Γ1 και οι Χατζηθεοφάνους 
Στέφανος και Παναγιώτου Ραφαήλ του Γ2.  Στην άλλη όψη 
είναι ζωγραφισμένη μια ελιά, σύμβολο ειρήνης και ελπίδας. 

Στη θεματική, θεά Αφροδίτη, οι μαθητές διακόσμησαν τη δική 
τους κατασκευή με όποιο υλικό ήθελαν. Όλοι είχαν την ίδια 
μεταλλική κατασκευή.

Στο Fashion in Art δημιουργήθηκαν από τους μαθητές τρία 
φορέματα από ανακυκλώσιμα υλικά και παρουσιάστηκαν στη 
Λευκωσία σε fashion show το οποίο οργανώθηκε για τη συ-
γκεκριμένη δράση.

Με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Τέχνης Νικολέτας Ερωτο-
κρίτου δημιουργήθηκε μία σύνθεση από ανάγλυφα εμπνευ-
σμένα από μοτίβα των κυπροαρχαϊκών αγγείων. Η σύνθεση 
εντοιχίστηκε στον προθάλαμο του Καθηγητικού συλλόγου.  
Για τη σύνθεση εργάστηκαν τα παιδιά του τμήματος Β6 (2012-
2013) με τη βοήθεια της Ελίνας Σοφοκλέους, καθηγήτριας 
Τέχνης. Παρών στο εργαστήριο ήταν και ο επιθεωρητής Τέ-
χνης κ. Γιώργος Γαβριήλ.

Την επόμενη χρονιά 2013-2014 το σχολείο συμμετέχει στο Γ΄ 

Παγκύπριο Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών. Υπήρξαν διάφο-
ρες δράσεις, μια απ’ αυτές ήταν η δημιουργία γκράφιτι στο 
χώρο της καντίνας με θέμα τον εκφοβισμό.

 Ακόμα μια δράση με στόχο και την αλλαγή του σχολικού πε-
ριβάλλοντος ήταν η δημιουργία  εικαστικού πάρκου. Οι πε-
ρισσότερες κατασκευές/έργα είναι στον κεντρικό προαύλιο 
χώρο του σχολείου και για αυτές εργάστηκαν οι περισσότεροι 
των μαθητών του σχολείου. Υπεύθυνοι  καθηγητές Τέχνης 
ήταν η Νικολέτα Ερωτοκρίτου και ο Βαρνάβας Βαρνάβα. 

Οι κατασκευές περιλαμβάνουν τα ψηφιδωτά πουλιά τα οποία 
είναι τοποθετημένα στην εξωτερική όψη των μπαλκονιών και 
την τοιχογραφία στο διάδρομο προς τον καθηγητικό σύλλογο 
με τους ουρανοξύστες διακοσμημένους με λευκαρίτικες δα-
ντέλες.

Κεντρικό όμως ρόλο καταλαμβάνουν τα τρία μεγάλα σανιδό-
σχημα ειδώλια τα οποία τοποθετήθηκαν στο χώρο πρασίνου 
στην κεντρική αυλή. Το ένα κατασκευάστηκε με τη συνεργα-
σία μεγάλης ομάδας καθηγητών Τέχνης που ήρθαν για να βο-
ηθήσουν.

Το 2014-2015 το σχολείο μας έλαβε μέρος στην Καλλιτεχνική 
Δράση Γλυπτικής στην Άμμο με τις καθηγήτριες Τέχνης Σα-
βέλλα Μιχαήλ και Ευσταθίου Χαρά και 15 μαθητές και μαθή-
τριες.
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Μπάντα

Το ιστορικό δημιουργίας της μπάντας 

Η μπάντα του Γυμνασίου δημιουργήθηκε μόλις το δεύτερο 
χρόνο λειτουργίας του, κατά τη σχολική χρονιά 1997-1998. 
Υπεύθυνος καθηγητής ήταν ο κύριος Sarkis Dermirdjian. Η 
πρώτη ομάδα της μπάντας αποτελείτο από 12 σάλπιγγες, 12 
τύμπανα, 3 ζεύγη δίσκους και μια γρανκάσα.  Η πρώτη δημό-
σια εμφάνιση ήταν στις 25 Μαρτίου στην Κλήρου και η δεύ-
τερη στο Παλαιχώρι την 1η Απριλίου. Στις πρώτες εμφανίσεις 
οι μαθητές φορούσαν την επίσημη σχολική στολή αργότερα 
απέκτησαν τη δική τους στολή, για τα αγόρια προστέθηκε το 
κόκκινο γιλέκο και για τα κορίτσια το μπλε σακάκι με χρυσές 

και κόκκινες λεπτομέρειες.

Σήμερα η μπάντα του σχολείου αριθμεί τριάντα μέλη και  δίνει 
την παρουσία της στις εθνικές γιορτές στα χωριά της περιφέ-
ρειας και πάντα χειροκροτείται από τον κόσμο για την παρου-
σία της και την αρτιότητά της. Οι μαθητές επιλέγονται από τον 
μουσικό του σχολείου μετά από αρκετές πρόβες. Η συμμε-
τοχή στην μπάντα του σχολείου είναι από τις πιο δημοφιλείς 
δραστηριότητες που επιζητούν οι μαθητές και μαθήτριες του 
σχολείου.  

 1997-1998: Από τις πρώτες πρόβες στα τύμπανα

Η πρώτη παρουσία της μπάντας σε παρέλαση
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2003-2004

2011- 2012

2011
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
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H ΧΟΡωδΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ μΑΣ 1997-1998

H ΧΟΡωδΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ μΑΣ 2010-2011

H μΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ μΑΣ 2010-2011H μικροφωνική του Σχολέιου μας 
2010-2011
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Φυσική Αγωγή

To Γυμνάσιο συμμετέχει ενεργά σε όλους τους μαθητικούς 
αγώνες με σημαντικές διακρίσεις τόσο σε περιφερειακό επί-
πεδο όσο και σε παγκύπριο.

Από όλες τις διακρίσεις ξεχωρίζουν οι χρονιές 2012-2013, 
2013-2014 και 2014-2015 με τα αγόρια να συγκεντρώνουν 
την υψηλότερη βαθμολογία στην ομαδική κατάταξη στους 
Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδα-
φος καταλαμβάνοντας την 1η θέση. 

Επίσης ξεχωρίζει η απονομή του βραβείου ήθους για τη χρο-
νιά 2014-2015 στον αθλητή Αλεξάνδρου Ανδρέα του Γ4.  

Παράλληλα μαθητές και μαθήτριες του σχολείου διακρίθηκαν 
και σε ατομικά αγωνίσματα. Σημειώνουμε μερικές αξιόλογες 
περιπτώσεις παιδιών, αρχικά του Αντρέα Βίκτωρος, αθλητή 
καράτε ο οποίος διακρίθηκε πολλές φορές. Το 2014 πήρε 
χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Το 
2015 τιμήθηκε από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ως ο 
καλύτερος έφηβος αθλητής στο καράτε.

Ξεχωριστή παρουσία είχε και η Διαμάντω Ευριπίδου με 1η 
θέση στους Παγκύπριους Αγώνες Νεανίδων Ρυθμικής Γυ-
μναστικής Α΄ κατηγορίας το 2014.

             ΑΓΟΡΙΑ          ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1999-2000  Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    2η θέση 

2000-2001 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου     1η θέση 2η θέση

2001-2002 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    1η θέση 

  Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου     2η θέση 3η θέση

  Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    2η θέση 

2002-2003 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    1η θέση 

2003-2004 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος      1η θέση

  Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος      3η θέση

2004-2005 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος      2η θέση

  Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χειροσφαίρισης      2η θέση

2006-2007 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χειροσφαίρισης    3η θέση 3η θέση

2007-2008 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χειροσφαίρισης    2η θέση 2η θέση

2008-2009 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    3η θέση

2009-2010 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χειροσφαίρισης    2η θέση

2010-2011 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χειροσφαίρισης    3η θέση 1η θέση

2011-2012 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου     3η θέση 
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            ΑΓΟΡΙΑ      ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

2012-2013 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    2η θέση 

  Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χειροσφαίρισης    3η θέση

2013-2014 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    1η θέση 

  Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    2η θέση 

  Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου     2η θέση 

2014-2015 Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    1η θέση 

  Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος    1η θέση 

  Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου     2η θέση 
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Εξώφυλλα

1996-1997:  Έργο του μαθητή Νικόλα Πυρκά, Α6, Β΄ βραβείο 
στο διαγωνισμό Περιβάλλοντος 

1997-1998:  Έργο της μαθήτριας Μαρίας Δημητρίου, Β5 – 
Οπισθόφυλλο: Έργο των μαθητριών Έλενας Χειμώνα και Νι-
κολέτας Παπασταύρου, Β2  

1998-1999:  Έργο των μαθητών Αντρέα Ξυρίχη, Α6, Χρίστου 
Μουσούλη και Σάββα Σχίζα, Γ1

1999-2000: Έργο της μαθήτριας Στέλλας Ιωάννου, Α5

2000 – 2001: Έργο ομάδας μαθητών του Β4

2001- 2002: «Η συνάντηση Ελευθερίας- Ελλάδας και Θρη-
σκείας στο Μεσολόγγι».  Έργο των μαθητριών του Γ1, Μαύ-
ρου Μαρία, Χριστοφόρου- Σταύρου Μέλπω, Συρίμη Δάφνη

2002-2003:  Έργο των μαθητριών Παναγιώτου Φαίδρα, Μου-
ρουζή Άντρη, Αντωνίου Χρυστάλλα, Β4, «Αφήστε τους νέους 
να χαράξουν το μέλλον τους»

2003-2004: Εξώφυλλο: «Γνωρίζοντας την Ευρώπη μέσα από 
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό». ΄Εργο των μαθητών του Β2, 
Μιχαηλίδη Γιάννη, Μιχαήλ Κούλλη, Καψουλή Πέτρο, Γεωργί-
ου Γιώργου. Οπισθόφυλλο: Έργο της μαθήτριας Ηρακλέους 
Χρύσως, Α4

2004-2005:  Φωτογραφίες από το «Πανηγύρι Επιστήμης»

2005-2006:  Κατασκευή από τον καθηγητή Τέχνης Χάρη Νέ-
ραπα με την ευκαιρία των 10 χρόνων του σχολείου με τίτλο το 
«Το Δέντρο της Γνώσεως» 

2006-2007: Λεπτομέρεια από το σκηνικό της θεατρικής παρά-
στασης Γιατρός με το στανιό,  από το Χάρη Νέραπα, καθηγη-
τή Τέχνης.

2007-2008:  Στιγμιότυπο από το Μαθητικό Συνέδριο 

2008-2009:  Γκράφιτι για την ειρήνη

2009-2010:  Έργο από το Λευτέρη Ελευθερίου, Γ2

2010-2011: Εναλλαγές σκιών, μια ιδέα από φωτογράφηση 
της μαθήτριας Ξένιας Ζαΐτσεβα, Γ2 

2011-2012: Το καράβι της Κερύνειας. Έργο των μαθητών και 
μαθητριών Μαυρή Άντρια, Πολυδώρου Χρυστάλλα, Στυλια-
νού Μαριάννα, Αλεξανδράκη Ραφαέλλα του Γ1 και Χατζηθε-
οφάνους Στέφανου και Παναγιώτου Ραφαήλ του Γ2. Υπεύθυ-
νη καθηγήτρια Νικολέτα Ερωτοκρίτου

2012-2013: Κολλάζ έργων των μαθητών από διάφορες θε-
ματικές και τεχνοτροπίες. Επιμέλεια Άννα Καλλή, καθηγήτρια 
Τέχνης

2013-2014: Σανιδόσχημα ειδώλια στον προαύλιο χώρο του 
σχολείο. Επιμέλεια Νικολέτα Ερωτοκρίτου

2014-2015: Ψηφιδωτό της Παναγίας της Χρυσοπαντάνασ-
σας. Έργο της Κεραμιδά Άννας του Β2
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