Β΄ Περιφερειακό
Γυμνάσιο Λευκωσίας

Λεύκωμα
Στην αγκαλιά της
Παντάνασσας

Σχολική Χρονιά
2014 - 2015

Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας

Λεύκωμα
Στην αγκαλιά της Παντάνασσας

Σχολική Χρονιά: 2014 - 2015

Ταυτότητα
Στην αγκαλιά της Παντάνασσας
Λεύκωμα του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας
Σχολική χρονιά 2014-2015
Υπεύθυνη Ιδιοκτήτρια
Ελένη Αβραάμ Αντωνίου, Διευθύντρια

Γενικός Υπεύθυνος Έκδοσης
Γιώργος Παναγής, Β.Δ. Φιλόλογος

Περιεχόμενα
Χαιρετισμός Διευθύντριας
Χαιρετισμός Μητροπολίτη Ταμασού
Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Γονέων
Χαιρετισμός Προέδρου Κεντρικού Μαθητικού
Συμβουλίου
Εκδηλώνοντας

Επιμέλεια Ύλης και Έκδοσης
Μαρίνα Συμεωνίδου, Χριστοθέα Λεβέντη, Φιλόλογοι,
Μαρία Χατζηλοΐζου, Καθ. Πληροφορικής

Δράσεις και Αποδράσεις

Τεχνική Επιμέλεια Έκδοσης
Μαρία Χατζηλοΐζου, Καθ. Πληροφορικής

Μαθητική Κοινότητα

Υπεύθυνη Φωτογραφικού Υλικού
Μαρία Χατζηλοΐζου, Καθ. Πληροφορικής
Μαρίνα Συμεωνίδου, Φιλόλογος
Επιτροπή Εκδόσεων και Δημοσιεύσεων
Χαρά Ευσταθίου, Σαβέλλα Μιχαήλ, Καθ. Τέχνης,
Νίκος Κοιλιαρής, Καθ. Μουσικής, Ελένη Νεοκλέους,
Καθ. Γαλλικών
Φιλοτέχνηση εξωφύλλου: Κεραμιδά Άννα, β2

Δημιουργικές Εργασίες

Επίλογος

Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας
Χαιρετισμός Διευθύντριας
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έκδοση του περιοδικού
του σχολείου μας στο οποίο αποτυπώνεται η πολύπλευρη
και πολυσύνθετη δράση του.
Μέσα από τις σελίδες του μπορεί κάποιος να
παρακολουθήσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς
των μαθητών μας, τις δημιουργικές τους
δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες, τις διακρίσεις, τις
επιτυχίες και τις συμμετοχές τους σε διάφορα
προγράμματα.
Απώτερος στόχος του σχολείου μας, πέρα από τις
γνώσεις και την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, είναι
και η διαμόρφωση σωστής συμπεριφοράς, η καλλιέργεια
αξιών και γενικά η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης
προσωπικότητας.
Ευχαριστώ θερμά και συγχαίρω τον υπεύθυνο Β.Δ., κ.
Γιώργο Παναγή και τις φιλολόγους Χριστοθέα Λεβέντη
και Μαρίνα Συμεωνίδου και την καθηγήτρια
πληροφορικής Μαρία Χατζηλοΐζου για τον κόπο που
κατέβαλαν για την αξιέπαινη αυτή έκδοση.
Τέλος, ευχαριστώ τον Σύνδεσμο Γονέων για την εξαίρετη
συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς.
Ελένη Αβραάμ Αντωνίου
Διευθύντρια
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Χαιρετισμός της Α. Π. Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έκδοση του περιοδικού «Στην αγκαλιά της
Παντάνασσας», του Β' Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας, που αποτελεί
πνευματικό δημιούργημα των μαθητών της Σχολής.
Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να δει ποικίλα δείγματα
εργασιών και σειρά δραστηριοτήτων, με τις οποίες καταπιάστηκαν τα παιδιά καθ'
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα μπορεί να συναντηθεί με τα εφηβικά όνειρα, τους
οραματισμούς, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των μαθητών μας και να
γνωρίσει πώς αυτοί σκέφτονται και προβληματίζονται για τα διάφορα θέματα που
μας απασχολούν: εθνικά, θρησκευτικά, κοινωνικά κ.ά.
Αγαπητά μου παιδιά,
Είναι ξεχωριστή η χαρά μου, όταν διαπιστώνω μέσα από όλες σας τις
δραστηριότητες ότι αγωνίζεστε τον αγώνα τον καλό. Ότι ασκείτε όχι μόνο το νου
και το σώμα σας, αλλά και την ψυχή σας, που είναι ό,τι πολυτιμότερο σας χάρισε ο
Θεός. Συνεχίστε την προσπάθεια για να ανεβείτε στις πιο ψηλές κορυφές της
γνώσης και της αρετής. Θα σας συνοδεύουν πάντοτε οι ευχές μας και οι
προσευχές μας για την προκοπή σας. Με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει, με
πίστη στο Χριστό και με ανόθευτη την ελληνική σας αρετή, βαδίστε σταθερά το δρόμο της επιτυχίας.
Συγχαίρω θερμά τη Διευθύντρια του Σχολείου, κ. Ελένη Αντωνίου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, γιατί
εργαστήκατε σκληρά για την επιμελημένη αυτή έκδοση η οποία δείχνει το υψηλό επίπεδο της όλης εργασίας που επιτελείται
στο Σχολείο σας.
Εύχομαι σε όλους και ιδιαίτερα στους τελειόφοιτους μαθητές μας κάθε χαρά και πραγματοποίηση όλων των ευγενών στόχων
και επιδιώξεών τους.
Μετ' ευχών,
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Χαιρετισμός του Πρόεδρου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων
Με μεγάλη χαρά χαιρετίζουμε την ηλεκτρονική έκδοση του
περιοδικού του Β' Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας.
Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού παρελαύνει η πλούσια
δραστηριότητα του σχολείου σε ποικίλους τομείς και
αποδεικνύει την εξαιρετική εργασία που επιτελείται, η οποία
δημιουργεί όχι μόνο το περιβάλλον για την ανάπτυξη της
γνώσης, αλλά συντελεί και στη δημιουργία ολοκληρωμένων
πολιτών.
Ως Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων στεκόμαστε αρωγοί
δίπλα στη διεύθυνση, τους καθηγητές, το προσωπικό και όλους
τους μαθητές του σχολείου όπου και όποτε αυτό μας ζητηθεί και
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες με σκοπό πάντα το καλό των
παιδιών και για την εξασφάλιση σε αυτά των καλύτερων, στο
μέτρο του δυνατού, συνθηκών για να μπορούν απερίσπαστα να
μορφωθούν και να χαρούν σε ένα περιβάλλον μάθησης,
ασφάλειας και αγάπης.
Με την ευκαιρία εκφράζουμε για άλλη μια φορά την
ευαρέσκεια του Συνδέσμου Γονέων για την εξαιρετική
συνεργασία που έχει με τη Διεύθυνση και τους καθηγητές του
σχολείου, αλλά και για το επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας
προς τα παιδιά μας, καθώς και για τις ευκαιρίες που τους
δίνονται να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους, να αναπτύξουν
ευγενή άμιλλα, να ασχοληθούν με δημιουργικές
δραστηριότητες, να συμμετάσχουν -και συχνά να διακριθούνσε διαγωνισμούς, σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τόσα άλλα.
Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να
στεκόμαστε δίπλα σας με όποιο τρόπο χρειαστεί.
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Ευχόμαστε στο περιοδικό να είναι καλοτάξιδο και να
θυμίζει στους μαθητές για πολλά χρόνια τις σημαντικές
εμπειρίες και τις όμορφες στιγμές που αποκομίζουν
συμμετέχοντας στο πολυποίκιλο έργο που επιτελείται.
Δρ Γιώργος Β. Γεωργίου,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων

Χαιρετισμός της Προέδρου του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου
Αγαπητοί καθηγητές, συμμαθητές και συμμαθήτριες,
Πέρασαν ήδη τρία ολόκληρα χρόνια χωρίς να το καταλάβουμε. Έχουν περάσει τρία χρόνια ξεγνοιασιάς, στιγμές γεμάτες
φιλίες, χαρές, γέλια αλλά και τσακωμούς. Στιγμές που με τη βοήθεια των καθηγητών μας αποκτήσαμε γνώσεις για μια πιο
εύκολη θέση στην κοινωνία.
Όταν πρωτοήλθαμε όλα έμοιαζαν τόσο διαφορετικά. Τα αισθήματά μας ήταν έντονα. Μας κυρίευε το άγχος και η αγωνία για
το πού θα καταλήξουμε.
Μέσα από αυτά τα τρία χρόνια είδαμε τη ζωή μας να εξελίσσεται. Μάθαμε την έννοια της λέξης φιλία, ωριμάσαμε μέσα από
τις εμπειρίες και τις γνώσεις. Όλες αυτές οι αναμνήσεις ζωής και ανεμελιάς των τριών χρόνων θα μείνουν πάντα
χαραγμένες στην ψυχή μας.
Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους καθηγητές που σε
αυτό το μεγάλο ταξίδι της ζωής μας πάντα μας στήριζαν. Με τη
βοήθεια σας διοργανώσαμε πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες
στέφθηκαν με επιτυχία και μας δίδαξαν πολλά.
Τώρα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μας αλλά ανοίγει
ακόμη ένας δυσκολότερος, που θα απαιτεί περισσότερη
αφοσίωση και προσπάθεια. Όταν κάποιος όμως έχει δίπλα του
τους σωστούς φίλους όπως είχαμε εμείς αυτά τα τρία χρόνια, θα
αντιμετωπίσει ακόμη και τα πιο ζόρικα εμπόδια.
Καλή συνέχεια, φίλοι μου, σε αυτό το ταξίδι της ζωής μας. Είμαι
βέβαιη ότι με την αφοσίωση και την πίστη θα τα καταφέρουμε
όποια πορεία κι αν επιλέξουμε.
Πωλίνα Πολυβίου, γ6
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Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολυβίου Πωλίνα, γ6
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουλλουπά Χάρης, γ5
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πατρόκλου Μαριάννα, β2
ΤΑΜΙΑΣ: Χατζηπαναγή Αντρέας, γ1
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Κκώστη Παρίσα, β1
Μιλτιάδους Γεωργία, α3
Μαλέκος Νεοκλής, α6
7

ΕκΔ Η Λ Ω Ν ο ν τ α ς
Θέσεις και Αντιστάσεις

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νά ΄ναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
Κ. Καβάφης, Ιθάκη

Έργο “Κυπριακή Φύση”, ομαδική εργασία μαθητών της Α΄ Γυμνασίου

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
… Θέλω να σπάσω το γυαλί να βγω
Στην πραγματική μου ζωή να
επιστρέψω
Και όπως νηφάλια μου αρέσει να
σκέφτομαι
Πρέπει να γίνω αυτός που πρέπει
Να γίνω αυτός που ξέρω και
μπορώ …

Οι καρδιές γεμίζουν αισιοδοξία...
Φιλικό το βλέμμα...
Γράφουμε ιστορία,
τη δική μας ιστορία...
10 Σεπτεμβρίου 2014
Τα

πρόσωπα

φωτίζονται

και
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Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου,
τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη των
σχολικών μαθημάτων.
… Φως και Αποκάλυψη…
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Mε μια φωνή, διεκδικούμε μια πατρίδα ενωμένη,
αποστρατικοποιημένη και ελεύθερη,
αναφαίρετο δικαίωμα σε κάθε ελεύθερο άνθρωπο.
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«Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων,
ενικού αριθμού,
μόνον ενικού αριθμού και άκλιτη.
Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη».
Κική Δημουλά, Πληθυντικός
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ
Θρουμπάρη Νίκη γ4, Νικολάου Γεωργία γ2, Χατζηχριστοδούλου Αθηνά γ3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ
Παπαηρακλέους Ιωάννα γ2, Canciou Ionut-Christian γ6, Μηνά Βασιλική γ3, Κουρουφέξη Άννα γ2,
Λούκα Ντιμιάνα γ5, Χατζηστυλλή Αναστασία γ5,Πεττεμερίδη Μαρία γ4, Ανδρέου Έλενα γ6
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Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κι ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις,
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι,
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Κ. Καβάφης, Θερμοπύλες
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ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

«Μελαχρινέ Ναπολιτάνε, ο πόλεμος είναι φρικτός,
εσύ μαχαίρωσες τον Χάρο, τώρα σε πρόδωσε κι αυτός.
Τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι όπως το θέλησε ο Θεός,
νάν΄οι λαοί αδελφωμένοι, μαύροι λευκοί ένας λαός»
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Περήφανα νιάτα στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου!
Φαρμακάς 28.10.2014
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ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

15.11.2014

«Σκοπός της μέρας αυτής είναι να μας θυμίσει την αξία της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Να
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πως έχουμε καθήκον να σεβόμαστε τους φορείς, τα σύμβολα και τους
θεσμούς του κράτους αλλά και να μας καλλιεργήσει την ευαισθησία που απαιτείται έτσι ώστε να
μπορούμε να υπερασπιζόμαστε την κρατική μας υπόσταση σε καιρούς καταλυτικούς σαν τους
σημερινούς».

Άλλοτε πέτρα, άλλοτε σφαίρα
Που δεν μπορώ να κάνω πίσω
Σαν να κρατιέμαι απ΄ τον αέρα
Ψάχνω μια γη για να πατήσω!
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ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η μνήμη όλων εκείνων
που θυσιάστηκαν για την προάσπιση της δημοκρατίας
παραμένει αγέραστη…
Η ευγνωμοσύνη προς αυτούς
που κέρδισαν την αθανασία δια του θανάτου τους αιώνια…
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου
δέντρου, χοροί παραδοσιακοί και
σύγχρονοι, χριστουγεννιάτικα
τραγούδια! Μια όμορφη βραδιά για
γονείς και μαθητές!
Η Θεία Γέννηση ας φέρνει πάντα την
ευφορία στις καρδιές μας!
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FELIZ NAVIDAD!
MERRY CHRISTMAS!
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Σε προσκυνείν τον Ήλιον της
Δικαιοσύνης
και Σε γιγνώσκειν εξ ύψους Ανατολήν.
Κύριε Δόξα Σοι.
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ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 29.01.2015

Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου
Γονέων, κ. Γιώργου Γεωργίου
Μέσα από την Παιδαγωγική του Κριτικού
Γραμματισμού, καλλιεργούνται στάσεις και
δεξιότητες διαχείρισης της κοινωνικής γνώσης οι
οποίες προετοιμάζουν επαρκώς τα παιδιά μας
για την ομαλή ένταξή τους στη σύγχρονη,
ανθρώπινη και δημοκρατική κοινωνία του 21ου
αιώνα, καθιστώντας τα, την ίδια στιγμή,
συμμέτοχους στη διαμόρφωσή της.
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ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΚΕΦΙΑ
Δ ε μπορεί, μέρα που είναι, μην μας αρχίσουν πάλι το
ίδιο τροπάρι... Πού είναι η στολή σου; Θέλεις
κούρεμα, Γιώργο! Ρε, δε βαριέσαι! Τσικνοπέμπτη
χωρίς μασκαράδες δε λέει. Θα το πρασινίσω το μαλλί
κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει... Θα πω μάλιστα, ότι
πλέον ανήκω στους πράσινους ακτιβιστές! Πουλάνε
κάτι τέτοια στους καθηγητές...
Έλα, Κώτσιο, συνάντησέ με στα σκαλιά!
Γεια σου, ρε μάγκα μου! Χα, Χα, χα! Βρυκολακιάσαμε
τρία χρόνια στα ίδια θρανία!
Χάρη, είσαι δικός μας, φίλε! Θα δώσουμε ζωντανή
συναυλία σήμερα! Χέρια ψηλά..
Ωχ! Αποκλείεται! Πού ήρθαμε ρε φίλε; Εδώ μας
έστησε καρτέρι ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης! Ούτε η
Μαρία Τηρεσία δεν μας σώζει! Λέω να πάρω αυτό το
πιγκουινάκι αγκαζέ και να την κάνω για Βόρειο
Πόλο! Δ ε μας σώζει τίποτα σ΄ αυτό το σχολείο!
me agapi!
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ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ!
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MNHMH ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1957

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΑΔΕΡΦΟ

Μην πέσει σκιά στον τάφο αυτό
ούτε από γιασεμί στο φεγγάρι.
Ο τάφος αυτός είναι για να παίζει
με ξίφη αυγουστιάτικων ηλιαχτίνων
και να στέλνει διπλούς ήλιους
πίσω στον ήλιο.
Κι ακόμα όχι, ο τάφος αυτός
δεν είναι για ν΄ αντανακλά τον ήλιο,
ο ήλιος είναι για ν΄ αντανακλά τους ήλιους του.
Κ. ΜΟΝΤΗΣ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015:
Ο ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΘΥΜΑΤΑΙ
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΤΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
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ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει
λαλεί πουλί, παίρνει σπειρί, κ' η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η μάνα μνέει
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι;
Όπου ΄συ μού ΄γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Δ. Σολωμού

Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει.
27

Tζι ακόμα αν ημπόρεια τον κόσμον να γυρίσω,
έθεν να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυσιήν να μεν αφήσω.
«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ιξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την που τά ψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει!»
9η Ιουλίου 1821, Β. Μιχαηλίδης
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
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Η Μπάντα του σχολείου μας
Χατζηχουσέιν Νικόλας α3

Μαυρή Χαρά γ1

Θωμά Άννα γ1

Μαυρονικόλας Θεόδουλος α3

Ηρακλέους Στέφανη γ1

Κατσαύρας Ραφαήλ γ2

Κυπριανού Χριστίνα β4

Μιχαήλ Αλεξάνδρα γ1

Μιχαηλίδου Σοφία γ2

Παπακωνσταντίνου Άννα β4

Ιορδάνοβ Χρύσω-Στέφανη γ1

Παφίτη Ελιάνα γ2

Λάμπρου Δέσποινα β5

Χριστοδούλου Ελισάβετ γ1

Κουρράς Παρασκευάς γ2

Θεοδώρου Μαρία β5

Χατζηλούκα Λουκάς γ1

Γεωργίου Νάσια γ3

Πορά Λαμπριανή β5

Γεωργίου Σπύρος γ1

Κάττου Μαρία γ3

Κολιαντρή Κατερίνα β5

Γεωργίου Χριστιάνα γ1

Σιαλή Αναστασία γ6

Γεωργίου Ελένη β6

Κουμίδου Αμαλία γ1

Γλαύκου Γιώργος γ6

Νεάρχου Στυλιανή β6

Ελευθερίου Κυριάκος γ1
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
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Στου βουνού τη ραχούλα σ' ανθοστόλιστα πλάγια
θ' ανεβαίνω ραχούλες χιονισμένες κορφές
ώσπου να βρω ηρώων γη κι ηρώων μορφές.
Ηρώων Γη, Ε. Παλληκαρίδης
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Των Αθανάτων
Των αθανάτων το κρασί
το ‘βρετε σεις και πίνετε
ζωή για σας ο θάνατος
κι αθάνατοι θα μείνετε
Ε. Παλληκαρίδης
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Δράσεις και
... Αποδράσεις

Kι ήταν ο λόγος του Οδυσσέα
στου τραγωδού το νου.
Σα να μου αλάφρωνε
φλέβα νερού
τη δέντρινη κορμοστασιά μου,
ανέβηκε άδιψα,
αλαφρά τη φυλλωσιά μου·
μ' έθρεψε το αλαφρό νερό
και το αλαφρό το χώμα,
και ίσια
η Βούλησή μου απάνω υψώθηκε.
Ο βαθύς Λόγος, Α. Σικελιανός

Έργο βασισμένο στο κίνημα του ιμπρεσιονισμού

Αειφόρος Ανάπτυξη
H γη μας, ο πλούτος μας
Το Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας βρίσκεται στην
περιοχή Ορεινής και Ταμασού, εντυπωσιάζει με την
τοποθεσία. Καθημερινά,

απλώνεται μπροστά μας, ένα

μοναδικό σκηνικό, ένας πανέμορφος και πολύχρωμος
φυσικός καμβάς.
Οι μαθητές μας, σεβόμενοι το περιβάλλον, γίνονται
κοινωνοί μιας φιλικής συμπεριφοράς προς το οικοσύστημα.
Σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες
δράσεις με στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Οι άξονές μας για την αειφόρο ανάπτυξη ήταν: μαθητές και
εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν ότι η βέλτιστη χρήση των
φυσικών πόρων επιτρέπει την προστασία και τη διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό τη βελτίωση της
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στις κοινότητες
των μαθητών μας.
Στόχος ήταν οι μαθητές να εμπλακούν με τέτοιο τρόπο, ώστε
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την
αειφόρο ανάπτυξη. Θέλοντας η προσπάθεια αυτή να έχει
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ισχύ, ζητήσαμε την εμπλοκή
της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλ λων φορέων.
Συνεργασ τήκαμε έτσι με το ΤΕΠΑΚ , το Ινσ τιτούτο
Γεωργικών Ερευνών και το Τμήμα Δασών, αλλά και με την
πλειοψηφία των κοινοτήτων αποκτώντας μια αμφίδρομη
σχέση.
Ως κεντρική δράση σχεδιάστηκε η δημιουργία ενός βιολογικού
λαχανόκηπου, σε χώρο που παραχωρήθηκε από κοινότητα.
Ενσωματώθηκαν οι δράσεις της διαχείρισης εδάφους, της
κομποστοποίησης και της τηγανοκίνησης. Έγινε συλλογή
παραδοσιακών σπόρων της περιοχής και ενημέρωση για τη
σημαντικότητα της μέλισσας. Η δράση επεκτάθηκε και μέσα
στο χώρο του Σχολείου μεταποιήθηκαν βότανα και ελιές σε
βιολογικά προϊόντα.
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Ο Λαχανόκηπος
«Μαθητευόμενοι Γεωργοί»
Η καλλιέργεια βιολογικού λαχανόκηπου από ομάδα μαθητών του Σχολείου
μας χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή άλλων συνθετικών σκευασμάτων
ήταν η κεντρική δράση που κατάφερε να ενσωματώσει όλα τα στοιχεία που
αφορούν την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Ο λαχανόκηπος αποτέλεσε ένα αλλιώτικο σχολείο για την ομάδα των
μαθητών μας που συμμετείχαν. Έμαθαν με βιωματικό τρόπο να
καλλιεργούν, να φροντίζουν, να παράγουν και να προωθούν τα λαχανικά
τους στην αγορά. Ενημερώθηκαν από επαγγελματίες του χώρου, τόσο για
την καλλιέργεια όσο και την πώληση χορταρικών, με στόχο να αποκτήσουν
ακόμα μια επαγγελματική επιλογή, αυτή του βιοκαλλιεργητή.
Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών απέκτησε άλλη διάσταση και ένιωσαν
χρήσιμοι και ευτυχισμένοι με όσα κατάφεραν μέσα από τη δράση τους.
Έγιναν πιο υπεύθυνοι και οργανωτικοί με τις υποχρεώσεις τους και έμαθαν
να δουλεύουν ομαδικά.
Οι μαθητές έζησαν ξεχωριστές εμπειρίες και απέκτησαν δεξιότητες που θα
τους βοηθήσουν στο μέλλον τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην
επαγγελματική τους αποκατάσταση.
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Διαχείριση του Εδάφους
«Tο έδαφος είναι θεμελιώδης φυσικός μη ανανεώσιμος πόρος ο οποίος
διαφυλάσσει την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. Λανθασμένη ή ελλιπής
διαχείριση του εδάφους οδηγεί σ ταδιακά και αναπόφευκτα σ την
ερημοποίηση».
Στηριζόμενοι σε αυτή την αρχή και έχοντας υπόψη την ημιορεινή θέση
καθώς και την ορεινή τοποθεσία του Σχολείου μας, δύο στοιχεία που
αυξάνουν τη διάβρωση και σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες καιρικές
συνθήκες, επιταχύνουν την ερημοποίηση, ξεκινήσαμε έτσι τη δική μας
εκστρατεία, την Προστασία του Εδάφους!
Θέσαμε ως στόχους:
α) την επιμόρφωση όλων για τον κρίσιμο ρόλο που έχει το έδαφος στην
εξασφάλιση τροφής, στις θεμελιώδεις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων,
στην εξάλειψη της πείνας και στην αειφόρο ανάπτυξη.
β) την προώθηση αποτελεσματικής στρατηγικής και δράσεων με σκοπό την
αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του εδάφους εντός της περιφέρειας του
σχολείου μας και με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές μας.
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Έγινε γνωμάτευση του Τμήματος Δασών κατά το πόσο, τόσο η υπάρχουσα διαχείριση του εδάφους, όσο και η
προτεινόμενη είναι σωστή.
Οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε πρωτοποριακά θέματα όπως ήταν:


Μελέτη κλίσης εδάφους. Κατασκεύασαν clinometres και ανέλαβαν τις μετρήσεις κλίσεων του εδάφους με

στόχο την προστασία του με βλάστηση και με την κατασκευή δόμων οι οποίες μειώνουν την κλίση.


Κατασκευάσαμε ένα Χάρτη Κλίσης του Εδάφους



Έγινε συντήρηση της υπάρχουσας δόμης με κλαδέματα κατόπι της σύμφωνης γνωμάτευσης από το Τμήμα

Δασών.
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Δημιουργία Χαρτών

Καταγραφή της
βλάστησης με στόχο την
εξάπλωση της
μεσογειακής βλάστησης η
οποία είναι συμβατή με
το υπάρχον οικοσύστημα.
Κατασκευάσαμε ένα
Χάρτη Ειδών Βλάστησης
για το Σχολείο μας.
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Χάρτης Κλίσης του Εδάφους

Χάρτης Βλάστησης
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Kομποστοποίηση
Τα κλαδέματα των δέντρων τεμαχίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε λάκκους, έτσι θα έχουμε κομπόστ παραγωγής μας,
για το βιολογικό λαχανόκηπό μας. Επίσης, ομάδα μαθητών επισκέφθηκε και ενημερώθηκε στη Mονάδα Παραγωγής
Οργανικών Λιπασμάτων και Compost της εταιρείας Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

44

Ανακύκλωση τηγανελαίων
Ενημερωθήκαμε από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας
«ΑΚΤΗ» για τα οφέλη της ανακύκλωσης τηγανελαίων
και την παραγωγή βιοντίζελ. Έτσι στο σχολείο μας
γίνεται συλλογή τηγανελαίων από τους μαθητές αλλά
και από διάφορα εστιατόρια της περιοχής.
Η δράση ολοκ ληρώθηκε με την επίσκεψη του
καραβανιού «Ακτής», όπου οι μαθητές έμαθαν να
μετατρέπουν τα χρησιμοποιημένα λάδια τους σε
χρήσιμα υλικά.
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Έρευνα παραδοσιακών και σύγχρονων μορφών ανακύκλωσης
Στόχοι της έρευνας
1ος στόχος: H αξιολόγηση της γνωστικής επάρκειας των μαθητών, των γονέων και των κοινοταρχών της
εκπαιδευτικής μας περιφέρειας σε θέματα ανακύκλωσης
2ος στόχος: H διερεύνηση της έμπρακτης εφαρμογής στην καθημερινή ζωή πρακτικών ανακύκλωσης τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο
3ος στόχος: Η αξιολόγηση του βαθμού περιβαλλοντικής συνείδησης του μαθητή, της οικογένειας και της κοινότητας
στην οποία ανήκει
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Ο ρόλος της Μέλισσας στη φύση
Oι μαθητές μας μελέτησαν και ενημερώθηκαν για τη σημασία της μέλισσας και την προσφορά της στο περιβάλλον και
τον άνθρωπο. Παράλληλα ενημερώθηκαν από μελισσοκόμους για τη μελισσοκομία ως επάγγελμα.
Οι δράσεις μας άρχισαν με την παρουσίαση του μελισσοκόμου κ. Ηρόδοτου Χειμώνα, ο οποίος ζει και εργάζεται σ το
χωριό Κλήρου. Ομάδα μαθητών μας παρευρέθηκε σε ομιλία του συνδέσμου μελισσοκόμων που πραγματοποιήθηκε
στην εκκλησία Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό.
Πολλοί μαθητές μας έκαναν τη δική τους έρευνα-μελέτη για τη μέλισσα αλλά και την αρμονία στη φύση. Μέσα από
ζωγραφιές και κατασκευές κυψέλων με κανονικά εξάγωνα γνώρισαν τον θαυμαστό κόσμο της μέλισσας και πρότειναν
μέτρα προστασίας της.
Επίσης η ομάδα μας πήρε μέλι από διάφορους μελισσοκόμους της περιοχής και τα έβαλε σε βαζάκια, έτσι
δημιουργήσαμε προϊόντα προς πώληση.
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
«Το τι είμαστε εξαρτάται από το τι τρώμε, το τι τρώμε από το τι
σπέρνουμε»
Στόχος μας ήταν να συλλέξουμε πληροφορίες για τις παραδοσιακές καλλιέργειες από ηλικιωμένους γεωργούς των
χωριών μας με συνεντεύξεις. Παράλληλα, να μαζέψουμε σπόρους από τους γεωργούς για να τους καλλιεργήσουμε
στο Σχολείο, αλλά και να τους διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές, γιατί οι σπόροι αποτελούν κομμάτι της
πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητάς μας.
Έγινε ενημέρωση για τη συλλογή και τη σημασία των παραδοσιακών σπόρων από τον υπεύθυνο της Τράπεζας
Φυτικού Γενετικού Υλικού κ. Άγγελο Κυρατζή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες της περιοχής Ταμασού και Ορεινής μας βοήθησαν δίνοντάς μας πληροφορίες και
σπόρους. Μαζεύτηκαν πολλοί σπόροι με πιο αξιόλογη περίπτωση του βαμβακόσπορου, ο οποίος δεν καλλιεργείται
στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, αλλά και το μοναδικό ζαφρά Παλαιχωρίου. Όλοι οι σπόροι παραδόθηκαν για
μελέτη στο Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.
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Συλλογή και Μεταποίηση Βοτάνων
Στόχος της δράσης μας ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τα βότανα και τις ιδιότητές τους, αλλά και να προχωρήσουν στη
δημιουργία ελκυστικών προϊόντων, ώστε να αντιληφθούν στην πράξη την επιχειρηματικότητα.
Η κυριότερη δράση ήταν η συλλογή διαφόρων βοτάνων από την αυλή του Σχολείου και η αποξήρανσή τους στις
αίθουσες της Οικιακής Οικονομίας. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν από την ομάδα μας σε ελκυστικές συσκευασίες
δημιουργώντας έτσι προϊόντα έτοιμα προς πώληση.
Μετά από την πληροφόρηση και την καθοδήγηση από επαγγελματίες του χώρου, καταφέραμε να δημιουργήσουμε τα
τελικά μας προϊόντα.
Οι συσκευασίες βοτάνων περιλαμβάναν:


Φακελάκια τσαγιού με Λεβάντα, Λουΐζα, Τσουκνίδα, Τσάι του βουνού.



Αρωματικά πουγκιά Λεβάντας, Σωλήνες και πουγκιά Ρίγανης.



Πουγκιά με κομμάτια από Δάφνη, Θυμάρι, Δ εντρολίβανο (λασμαρί) και Φασκόμηλο (σπατζιά).



Αξίζει να σημειωθεί ότι παράξαμε το δικό μας ελαιόλαδο από τις ελιές του Σχολείου, με το οποίο φτιάξαμε το
παραδοσιακό πράσινο σαπούνι.
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Η αφίσα του
Συνεδρίου για
την Αειφόρο
Ανάπτυξη
συμμετείχε στο
Α΄ Παγκύπριο
Συνέδριο για το
Περιβάλλον και
την Αειφορία.
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Τελική Εκδήλωση Μαθητικού Συνεδρίου 06.03.2015
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ
Το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι το πρώτο πρόγραμμα
περιβαλ λοντικής εκπαίδευσης που εφαρμόσ τηκε σ το
κυπριακό εκπαιδευτικό σύσ τημα και λειτουργεί ως
διακρατικό πρόγραμμα μεταξύ Κύπρου και Ελ λάδας.
Συμμετέχουν 12 σχολεία από κάθε χώρα, τα οποία ανά
δυάδες σ χεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκπονούν
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι συμπράξεις

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

μεταξύ των Κυπριακών και Ελλαδικών σχολείων διαρκούν

β5: Πηλαβά Χρίστια,

δύο χρόνια. Φέτος, αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα των

γ1: Ηρακλέους Στέφανη, Ρούσου Μάριος,

μαθητών του προγράμματος για «Το νερόφιδο (Natrix

Χατζηλούκας Λουκάς, Χατζηπαναγή Αντρέας,

natrix cypriaca) σ το ποτάμιο οικοσύσ τημα της

Χριστοδούλου Ελισάβετ,

Μαρούλλενας», πραγματοποιήθηκαν οι ανταλλαγές των

γ2: Παπαηρακλέους Ιωάννα,

μαθητών μας με το Γυμνάσιο Κύμης στην Εύβοια, με τη

γ4: Θρουμπάρη Νίκη, Παπαδοπούλου Δέσποινα,

μέθοδο της αμοιβαίας φιλοξενίας.

γ5: Αποστολίδης Γιώργος, Αυγουστή Νικόλας
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΦΙΛΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ!
Μέσα στα πλαίσια των ανταλλαγών, οι μαθητές μας επισκέφτηκαν την Εύβοια το διάστημα 18-21 Δ εκεμβρίου
2014, ενώ οι μαθητές από το Γυμνάσιο Κύμης φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο το διάστημα 12-15 Μαρτίου 2015. Οι
δύο ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, σε αμοιβαίες ενδοσχολικές εκδηλώσεις. Κατά
τη διάρκεια των επισκέψεων, οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές ξεναγήθηκαν σε σημαντικούς πολιτιστικούς
χώρους στην ευρύτερη περιοχή των αντίστοιχων σχολείων αλλά και στις πρωτεύουσες των δύο χωρών. Η Διεύθυνση
του Σχολείου μας τιμώντας μαθητές και καθηγητές απένειμε τιμητικές πλακέτες σε ειδική τελετή, που
συνδιοργανώθηκε με τον Σύνδεσμο Γονέων, σφραγίζοντας έτσι και τη λήξη ενός Προγράμματος που άφησε σε όλους
άριστες εμπειρίες και εντυπώσεις!
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Η τελική εκδήλωση του Χρυσοπράσινου Φύλλου

Το πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο» μας έδωσε την
ευκαιρία να μελετήσουμε την περιοχή μας, αλλά και να
ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Από το ταξίδι μας αποκομίσαμε
πολλά και κυρίως κάναμε καινούργιους φίλους. Είδαμε πώς
λειτουργεί ένα σύ γχρονο σ χολείο, αν και αρκετά
απομακρυσμένο από την πρωτεύουσα, γνωρίσαμε τη
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής αλλά και τον πολιτισμό του
τόπου. Οι εμπειρίες ήταν ανεπανάληπτες και θα τις
θυμόμαστε μια ζωή.

Νίκη Θρουμπάρη, γ4

Καλεσμένοι στο Πρώτο Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣ
ΤΟ ΝΕΡΟΦΙΔΟ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΛΕΝΑΣ
Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων της γύρω
περιοχής για το νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca) και γενικά για τη μείωση της βιοποικιλότητας στην περιοχή.
Η μελέτη μας βασίστηκε σε προφορικές μαρτυρίες από ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής, συνομιλίες με
κοινοτάρχες της περιοχής, συνεντεύξεις και διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες του Τμήματος δασών, επιτόπια
συλλογή στοιχείων και φωτογράφιση στο πεδίο και σε βιβλιογραφία.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΟΥΛΛΕΝΑΣ: Η Μαρούλλενα είναι παραπόταμος του ποταμού Ακάκι, ο οποίος είναι παραπόταμος του
Σερράχη. Πηγάζει από τα βουνά της Πιτσιλιάς, ανάµεσα στα χωριά Παλαιχώρι και Φαρµακάς, ρέει βορειότερα των
χωριών Κλήρου και Μαλούντα, εκβάλλοντας τελικά στον Κόλπο της Μόρφου. Έχει μήκος περίπου 15 χιλιόμετρα και
κατά μήκος της κοιλάδας του υπάρχουν κωνοφόρα δέντρα, άγρια χαμηλή βλάστηση, αμπέλια, φυλλοβόλα οπωροφόρα
δέντρα και σιτηρά. Ανατολικά του χωριού Άγιος Επιφάνειος κυλά μέσα σε ένα εντυπωσιακό φαράγγι, του οποίου το
ύψος σε κάποια σημεία φτάνει περίπου τα 70 μέτρα. Η κοίτη του έχει πολύ πλούσια άγρια βλάστηση και μεταξύ των
οποίων είναι οι αροδάφνες. Η κοιλάδα έχει ενταχθεί στις περιοχές του δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000), που
προστατεύονται από την Ε.Ε., διότι αναλογικά µε την έκτασή της εμφανίζει ένα σχετικά μεγάλο αριθµό ενδηµικών
και σπάνιων ειδών (συγκεντρώνει 13 ενδημικά taxa της Κύπρου). Το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα Οικολογικό Δίκτυο
περιοχών που εκτείνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία και
διατήρηση φυσικών οικοτόπων που φιλοξενούν πολλά φυτά και ζώα. Ανάμεσα στα είδη ζώων, τα οποία θεωρούνται
βασικά είδη-στόχοι για το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής, είναι το νερόφιδο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από
σημαντικά γεομορφώματα. Τα πετρώματα στις όχθες του ποταμού είναι λάβες της Τηθύος θάλασσας. Κάνοντας μια
βόλτα στην κοίτη του ποταμού στην περιοχή του Καλού Χωριού Κλήρου, στην πραγματικότητα περπατάς στον
πυθμένα της Τηθύος 3Km κάτω από τη θάλασσα.
ΜΕΙΩΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες που εξασφαλίσαμε, τα είδη που
υπήρχαν παλαιότερα στην περιοχή ήταν πολύ περισσότερα. Παραθέτουμε μερικές από τις μαρτυρίες αυτές:
Μαρτυρία πατρός Χρίστου Χειμωνίδη (γενν. το 1933)
Όταν ήταν οκτώ χρονών περίπου, πέρασε από τον ποταμό για να μεταβεί σε μποστάνι και είδε σε έναν κόλυμπο να
κινούνται τα νερά. Ο θείος του, τού είπε ότι ήταν χέλια, που λόγω της ξηρασίας του νερού μαζευόντουσαν τελικά όλα σε
έναν κόλυμπο. Τα χέλια επιζούσαν στα αυλάκια του αρδευτικού συστήματος και στα λαγούμια που μετέφεραν νερό.
Ψάρευαν επίσης καβούρια, τα οποία έκαναν οφτά στα κάρβουνα. Σε μία περίπτωση έπιασαν και νερόφιδο. Τα χέλια
εξαφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950
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Μαρτυρία πατρός Πέτρου Φωτίου (γενν. το 1942)
Γύρω στο 1950 πήγαιναν για ψάρεμα χελιών. Υπήρχαν επίσης καβούρια, μικρά οστρακοειδή, χελώνες (μέχρι το
1970) και νερόφιδα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟΦΙΔΟ:
Το υποείδος Natrix natrix cypriaca είναι ενδημικό της Κύπρου. Το νερόφιδο είναι το σπανιότερο είδος φιδιού της
Κύπρου και το μοναδικό που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Εντοπίζεται σε ποικίλους χρωματισμούς, ωστόσο μαύρα
νερόφιδα υπάρχουν μόνο στον ποταμό της Μαρούλλενας. Το μήκος τους φτάνει το 1 μέτρο. Γεννά τα αυγά του σε
σχισμές στην ξηρά, προς το τέλος του καλοκαιρού (Ιούλιος – Αύγουστος). Τρέφεται με βατράχια (τα οποία, σε αντίθεση
με τα άλλα φίδια, τα αρπάζει από πίσω), γυρίνους και μικρά ψάρια. Πολύ ήρεμο φίδι, το οποίο δεν φέρει δηλητήριο.
Σαν μέτρο άμυνας εκκρίνει δύσοσμο υγρό. Εντοπίζεται σε λίμνες, ρυάκια και ποταμούς των οποίων οι όχθες
φιλοξενούν πλούσια βλάστηση, αν και δεν εξαρτάται απόλυτα από το νερό. Μπορεί να ζει άνετα εκτός νερού για αρκετά
χρόνια. Είναι άριστος κολυμβητής και χρησιμοποιεί φύκια μέσα στο νερό για να κρυφτεί. Γίνονται προσπάθειες από το
Υπουργείο για αύξηση του πληθυσμού του μέσω τεχνητής αναπαραγωγής. Σήμερα επιβιώνει μόνο στη λίμνη
Παραλιμνίου, στην περιοχή Μαρούλλενας, σε ορισμένα ποτάμια στις παρυφές του Τροόδους και στην Κάτω Μονή. Το
είδος προστατεύεται με εθνική νομοθεσία και μετά από εισήγηση της Κυπριακής Κυβέρνησης έχει περιληφθεί στην
Ευρωπαϊκή Οδηγία των οικοτόπων.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κράτος λαμβάνει σήμερα τα αναγκαία μέτρα
ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των
νερόφιδων στην περιοχή φυσικής κατανομής τους που να
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ:


Κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης από πρόθεση!



Να παρενοχλούνται από πρόθεση!



Την από πρόθεση καταστροφή ή τη συλλογή των



Τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή

αυγών στο φυσικό περιβάλλον!
των τόπων ανάπαυσης!
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
Πολύ σημαντική κρίνεται η στενή συνεργασία τοπικών αρχών και Υπουργείου για τον έλεγχο της ροής του νερού,
καθώς και η ευρύτερη συνεργασία των Κοινοτήτων της περιοχής στη διαμόρφωση κοινής περιβαλλοντικής
πολιτικής. Καίριας επίσης σημασίας θεωρείται η συνέχιση των προσπαθειών αναπαραγωγής του νερόφιδου με την
οικονομική αρωγή οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η σωστή ενημέρωση των κατοίκων της
περιοχής μας, οι οποίοι συνειδητοποιώντας την αξία του σπάνιου αυτού ενδημικού είδους συμβάλλουν στην
προστασία όλων των κυπριακών οικοτόπων.
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Α΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Το σχολείο μας συμμετείχε στο Α΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία, που
πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2015 στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, με δύο ομάδες μαθητών, οι οποίες
συνοδεύτηκαν από τους καθηγητές Γιώργο Παναγή και Νάντια Ευθυμίου .
Η ομάδα μαθητών του προγράμματος “Χρυσοπράσινο Φύλλο” αντιπροσωπεύτηκε από τις μαθήτριες Στέφανη
Ηρακλέους, Ελισάβετ Χριστοδούλου, Ιωάννα Παπαηρακλέους και Χρίστια Πηλαβά, οι οποίες παρουσίασαν τη μελέτη
“Το νερόφιδο στο ποτάμιο οικοσύστημα της Μαρούλλενας”.
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Η Αφίσα μας
Η αφίσα συμμετείχε στο
Α΄ Παγκύπριο Συνέδριο
για το Περιβάλλον και
την Αειφορία και
κατατάχθηκε ανάμεσα
στις πέντε καλύτερες
των γυμνασίων
παγκύπρια.
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Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο
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Διδασκαλία μαθήματος για το διαδίκτυο, σε

κάθε τμήμα του σχολείου


Διενεργήθηκε έρευνα για τις διαδικτυακές

συνήθειες των μαθητών του σχολείου μας.


Ετοιμάσ τηκαν άρθρα, σ ταυρόλεξα από

μαθητές για την ασφάλειαν του διαδικτύου, τα
οποία αναρτήθηκαν σ την ισ τοσελίδα του
σχολείου και τη σχολική μας εφημερίδα.


Ετοιμάστηκε Blog για την Ασφάλεια στο

διαδίκτυο (https://bpergym.wordpress.com/), από
το μαθητή Χριστόφορο Χαραλάμπους, α6


Ενημερωθήκαμε από το Δρ Πάτερ Δούμα για

θέματα που αφορούν τους κινδύνους του
διαδικτύου


Συμμετείχαμε στο διαγωνισμό Ασφάλεια στο

διαδίκτυο στέλνοντας τα δικά μας μηνύματα με
ένα βίντεο που ετοιμάσαμε.


Δημιουργήσαμε τη δική μας Πολιτική Ορθής

Χρήσης του Διαδικτύου.

Διάλεξη από τον Δρ Πάτερ Δούμα
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Ημερίδα - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ασφάλεια στο διαδίκτυο με το βίντεο : «Ψεύτικοι Λογαριασμοί»

Ανδρέας Κυριάκου α4, Νεοκλής Μαλέκος α6, Ιωάννης Κουρράς α6
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Τελική Εκδήλωση Προγράμματος «Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο»
Πολιτική Ορθής Χρήσης του Διαδικτύου
Η ευθύνη πλέον του κάθε χρήστη στο διαδίκτυο είναι μεγάλη σε σχέση με το
περιεχόμενο -τη δημιουργία αλλά και αποδοχή του- το οποίο φιλοξενείται στο
διαδίκτυο και στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στους αποδέκτες του. Τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθενός μας, τόσο προς τον εαυτό μας όσο
και προς τους συνανθρώπους μας, δεν είναι καινούριες αξίες και η τεχνολογία δεν
ευθύνεται για τυχόν έλλειψή τους. Είναι σημαντική η διαπαιδαγώγηση όλων
μας, ειδικά σήμερα που με την τεχνολογία, η επίδραση των λόγων και των
πράξεών μας έχει άμεση και ευρεία επίδραση και διαρκεί στο χρόνο.
Για το λόγο αυτό ετοιμάσαμε τη δική μας Πολιτική για την ορθή χρήση του
διαδικτύου.
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Τελική Εκδήλωση Προγράμματος «Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο»
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ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
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ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
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Θεατρική Παράσταση
ΚωμΟδύσσεια 18.03.2015
Η θεατρική παράσ ταση "Κ ωμΟδύσσεια" της Μαρίας Κίτρα
παρουσιάστηκε από τους μαθητές του σχολείου μας στις 18 Μαρτίου στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Μεγάρου Δ ευτεράς. Τη
Σκηνοθεσία – Καθοδήγηση – Συμπύκνωση κειμένου - Σκηνικά –
Κοστούμια- Μουσικές επιλογές ανέλαβαν οι καθηγήτριες Μαρία
Πολυκάρπου και Έλενα Ξανθουδάκη Βαρνάβα, Φιλόλογοι.
Λίγα λόγια για την παράσταση
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ήρωας... που όλοι τον ξέρουμε! Είναι ο
Οδυσσέας, ο πολυμήχανος ήρωας του Ομήρου, από την πιο γνωστή ίσως
ιστορία σε όλο τον κόσμο! Αυτό που δεν ξέρουμε όμως είναι τα παθήματά
του, γιατί... το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται!
Έτσι παρουσιάζεται η σπουδαία κωμωδία που έγραψε η Μαρία Κίτρα με
τίτλο ΚωμΟδύσσεια! Πρόκειται για παρωδία του γνωστού μύθου με τις
περιπέτειες του Οδυσσέα, με άφθονο γέλιο, μουσική και χορογραφίες!
Μουσικές, σχεδίες, τριήρεις, νησιά και ...λωτοί μας έκαναν να ξεχαστούμε
από τη δύσκολη καθημερινότητα και να περάσουμε καλά! Ο πολυμήχανος
Οδυσσέας και η παρέα του κατάφεραν να φέρουν ...τρικυμία στην καρδιά
μας!
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Με τη συμμετοχή μου στη θεατρική
παράσ ταση είχα την ευκαιρία να
αυτοσχεδιάσω, να γελάσω και να έρθω
κοντά με τους συμμαθητές μου. Η κούραση
ήταν πολλή, αλλά άξιζε τον κόπο! Όταν
παίζω το ρόλο βγάζω τρομερό πάθος και
συναίσθημα! Η εξωτερίκευση αυτή με
ενθουσιάζει φοβερά. Θα ήθελα να
ξαναζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία!
Χίλια ευχαριστώ στις καθηγήτριές μου,
Έλενα και Μαρία, που δούλεψαν πάρα
πολύ σκληρά.

Υποδύομαι τον κεντρικό ήρωα του έργου,
τον Οδυσσέα, έναν άντρα ωραίο, αστείο
και τυχερό, αφού μπορούσε να κερδίσει
…όποια γυναίκα ήθελε!

Χάρης Κουλλουπάς, γ5

Γιώργος Ιεροδιακόνου, γ2

Έζησα μια υπέροχη εμπειρία
γεμάτη ευ χάρισ τες σ τιγμές.
Νιώθω τυχερή που είχα αυτή
την ευκαιρία, γιατί μέσα από
αυτή τη διαδρομή έμαθα πολλά.
Έμαθα να υποδύομαι ένα ρόλο
καινα δημιουργώ ένα
διαφορετικό χαρακτήρα. Πάντα
θα νοσταλγώ
όλες αυτές τις
αξέχαστες στιγμές που περάσαμε!

Εύη Αθανασίου,β4

Νιώθω περήφανος που μου
δόθηκε η ευκαιρία να
συμμετάσ χω σε αυτό το
σημαντικό γεγονός της σχολικής
χρονιάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
σ τις καθηγήτριες, που με
υπομονή και θέληση κατόρθωσαν
να μας πάνε μέχρι το τέλος και
ένα μεγάλο μπράβο στους φίλους
και συμμαθητές μου που
δούλεψαν με αγάπη και έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό στην
τελική παράσταση.

Γαβρίλης Γαβριήλ, γ4
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Μια ιδέα, ένα όραμα, ένα θεατρικό έργο
έκανε 14 άτομα να ενωθούν σαν ένα
σώμα, βάζοντας ως στόχο την επιτυχία
πάνω από τα προσωπικά θέλω.
Περνάμε στο θέατρο ατελείωτες και
αξέχασ τες σ τιγμές
μαζί με τους
συμμαθητές και τις καθηγήτριές μας.
Όταν η παράσταση ολοκληρωθεί και
πλέον χωρίσουν οι δρόμοι μας, θα
θυμόμαστε τις ωραίες στιγμές με ένα
χαμόγελο στα χείλη και συχνά θα
επιζητούμε… την επιμονή, την
υπομονή, την προσμονή, το γέλιο και
την προσδοκία για τη μεγάλη βραδιά!

Μαρίτα Καντζά, β4

Έχω μάθει ότι δεν έχει σημασία αν έχεις κύριο
ρόλο ή πολλά λόγια. Σημασία έχει να παίζεις τον
ρόλο σου σωστά!
Γεωργία Μιλτιάδους, α3

Η συμμετοχή μου στο θέατρο
ήταν μια συναρπασ τική
εμπειρία, που σίγουρα θα μου
μείνει αξέχαστη. Κέρδισα και
έμαθα πολλά και συνάμα πέρασα
πολ λές χαρούμενες σ τιγμές.
Ήταν μια δημιουργική και
ταυτόχρονα διασκεδασ τική
διαδικασία!

Άννα Νικολάου,β4

Ανάμιχτα συναισθήματα με κυριαρχούσαν, όταν
πλησίαζε η ώρα για πρόβες. Το άγχος και η
χαρά ήταν τα εντονότερα.

Κυριάκος Αρναούτης, γ6
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Το θέατρο για μένα ήταν μια ωραία εμπειρία, αν και
αντιμετώπισα πολ λές δυσκολίες, κυρίως με το
βαρυφορτωμένο μου πρόγραμμα. Πριν αρχίσουν οι πρόβες
δεν ήξερα τίποτε από υποκριτική τέχνη. Τώρα, μετά από
τόσες πρόβες, πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί πολύ.
Νεκτάριος Χριστοδούλου, γ3

Σε κάθε πρόβα περνούσαμε υπέροχα!
Γνωριστήκαμε πολύ καλά μεταξύ μας
και απολαμβάναμε κάθε σ τιγμή,
παρόλο που πολλές φορές δεν είχαμε
την απαιτούμενη συνέπεια! Όταν όλα
τελειώσουν σίγουρα όλοι θα
πεθυμήσουμε πολύ το θέατρο και τις
στιγμές που περνούμε τώρα... Ελπίζω
την ώρα της παράστασης να δείξουμε
το ταλέντο μας και να καταπλήξουμε
το κοινό!

Μέσα από την εμπειρία μου στο
θέατρο απέκτησα ομαδικό πνεύμα,
γιατί ήρθαμε πολύ κοντά με τους
συμμαθητές μας και συνεργαστήκαμε
αρμονικά. Το γέλιο και η διασκέδαση
δεν έλειπε ποτέ από τις πρόβες μας,
καθώς απολαμβάναμε τις ασ τείες
ατάκες και τον τρόπο που έπαιζε ο
καθένας από μας. Το θέατρο μου έδωσε
τόσα πολλά, που δεν πρόκειται να
ξεχάσω ποτέ!

Παναγιώτα Χριστοφόρου, β4

Ζηνοβία Κουρτελλάρη, β4
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Ήταν μια φαντασ τική εμπειρία!
Έμαθα να υποδύομαι διάφορους
ρόλους, να ζω τη ζωή κάποιου άλλου
και να κατανοώ τα συναισθήματά
του. Έγινα καλύτερος άνθρωπος! Η
μεγαλύτερη δυσκολία που
αντιμετώπισα ήταν να παρουσιάσω
τη Ναυσικά ως αθλήτρια που
λατρεύει το ποδόσφαιρο, εγώ… που
τόσο το μισώ!

Μέσα από τη θεατρική διαδικασία βρήκα την προσωπική μου οδό, που ελπίζει,
οραματίζεται, αποκαλύπτεται! Απέκτησα μια πιο διευρυμένη σκέψη, που
φτάνει εκεί που δε φτάνουν τα μάτια και που έγινε αφορμή για την
καλλιέργεια των συναισθημάτων μου, την ολοκλήρωση του χαρακτήρα και της
προσωπικότητάς μου. Η συμμετοχή μου σε αυτή τη διαδρομή μου έδωσε ακόμα
μια επιλογή για τη μελλοντική μου επαγγελματική πορεία.
Αναστασία Χατζηστυλλή, γ5

Παναγιώτα Παπαναγιώτου, γ5

Φτιάξαμε ένα δικό μας κόσμο,
παραμυθένιο, με μάγισσες, θεούς,
θνητούς, τέρατα, ζήλιες, αλλά και
έρωτες. Το ταξίδι ήταν υπέροχο!
Γιώργος Καντζάς, a6
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ΑΠΟ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΑΝΙΑ!
Εκπαιδευτική Εκδρομή 12.11.2014

Εκπαιδευτική η πρώτη μας απόδραση από τα μαθητικά θρανία! Μουσειακή Αγωγή! Για την Α΄ τάξη η επίσκεψη
περιλάμβανε βιωματικό εργαστήρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας, για την Β΄ τάξη στη Δημοσιογραφική
Εστία και για την Γ΄ τάξη ξενάγηση στα Μουσεία του Παγκυπρίου, στην Κρύπτη των Φιλικών, καθώς και ένα ταξίδι
εποχής στα άδυτα του Αρχοντικού Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.
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Κοινωνική Δράση και Μαθητική Πρόνοια
Όμιλος Νέων Ερυθρού Σταυρού
Το Τμήμα Νέων του Ερυθρού Σταυρού του Γυμνασίου μας λειτουργεί φέτος με ενενήντα εγγεγραμμένα μέλη, τα
οποία δραστηριοποιήθηκαν ενεργά κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς τόσο εντός της σχολικής μας μονάδας όσο και
στις κοινότητές τους, προάγοντας την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό.
Η χρονιά άρχισε με ένα παζαράκι γραφικής ύλης από τη Unicef. Ακολούθως, μέλη του Ομίλου βοήθησαν στην
παρασκευή και πώληση κρεπών στις 15 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας και στις
6 Νοεμβρίου βοήθησαν στην παρασκευή hot-dogs και στην πώληση τροφίμων στη Φιλανθρωπική Αγορά που
διοργάνωσε η Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας. Μπορεί λοιπόν, τα έσοδα να δόθηκαν για ιερό σκοπό, αλλά η αγάπη
πέρασε από το στομάχι μας αφήνοντας μια γλυκιά γεύση!

Οι εθελοντές του Ομίλου τοποθετώντας ειδικά
χάρτινα κασόνια στα τμήματα θεσμοθέτησαν
την ανακύκλωση στη σχολική μας μονάδα.
Παράλληλα, άρχισαν να συλλέγουν με πολύ
ενθουσιασμό τα πλαστικά πώματα, τα οποία
δίνονται συστηματικά στη φιλανθρωπική
οργάνωση «Κιβωτός».
Και επειδή ανήκουμε σε μια παγκόσμια
κοινωνία με συλλογική ευθύνη, το Νοέμβριο
οργανώθηκε με αίσθημα υπευθυνότητας μια
εκστρατεία συλλογής παιδικών ρούχων για
τους δεινοπαθούντες πρόσφυγες της Συρίας.
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γλυκιά
πρόνοια!
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Χριστουγεννιάτικα στολίστηκε το Εικαστικό Πάρκο του Σχολείου μας
με κόκκινες κορδέλες αγάπης και φιλίας, γεγονός που δήλωνε την
έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού στην Κύπρο. Σε συνεργασία με
την Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας διοργανώθηκε παζαράκι
χειροποίητων κοσμημάτων με βραχιόλια και γούρια του 2015. Με
ομαδικά παιχνίδια στην κεντρική αυλή, με παραδοσιακή μουσική και
με κεράσματα από τους αλλόγλωσσους μαθητές του Σχολείου μας
ανοίξαμε τις καρδιές μας για να υποδεχτούμε τη Γέννηση του
Θεανθρώπου. Στολίζοντας επίσης χριστουγεννιάτικα καλάθια με κρασί
από ανακυκλωμένα στολίδια και φτιάχνοντας σοκολατένιες λιχουδιές,
τραγουδώντας τα κάλαντα στα γηροκομεία Κλήρου και Αρεδιού,
αποδείξαμε πως η ανθρωπιά μπορεί να ξεπερνάει κάθε δυσκολία. Η
χρονιά μας έκλεισε με τον Παγκύπριο Έρανο των Καρδιοπαθών και
Φίλων και τον Έρανο από πόρτα σε πόρτα.

Ο Μάρτιος βρήκε τους εθελοντές μας να πωλούν φρέσκια λεμονάδα στο «Παντοπωλείο», που λειτούργησε για τις
ανάγκες του Μαθητικού μας Συνεδρίου μέσα στην Κεντρική Αυλή. Όλα τα έσοδα δόθηκαν σε άπορες οικογένειες του
Σχολείου μας.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τον Όμιλο υπήρξε η αναπαράσταση της Ανάστασης του Λαζάρου, που
παρουσιάστηκε στους ηλικιωμένους του Γηροκομείου Αρεδιού στις 3.4.2015.
Ήταν πράγματι μια όμορφη χρονιά για όλους μας, γεμάτη εμπειρίες και συγκινήσεις. Κι αν ακόμη το Κράτος της
Κοινωνικής Πρόνοιας περιορίζεται σιγά- σιγά, η αγάπη όλα τα μπορεί, είναι αλήθεια. Ο Όμιλος Ερυθρού Σταυρού
και η Μαθητική Πρόνοια, δηλαδή όλοι εμείς οι άνθρωποι που νοιαζόμαστε για το φίλο, το γείτονα και το μαθητή θα
είμαστε πάντα η Πόρτα που θα ανοίγει για να μοιραστεί το φτωχικό πιάτο της με το συνάνθρωπό μας…
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Αναμνήσεις από την επίσκεψη στο Γηροκομείο Κλήρου, Χριστούγεννα 2014
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ στο Φιλελεύθερο
Α΄ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Η βράβευση των μαθητών μας στο
Φιλελεύθερο (17/06/2015)
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ στο Φιλελεύθερο

ο

Το Σχολείο μας συμμετείχε στον 8 διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων που διοργάνωσε ο Φιλελεύθερος
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και βραβεύτηκε με την 1η Θέση παγκύπρια! Συγχαρητήρια στους νέους
δημοσιογράφους μας! Πάντα σε πρωτοσέλιδα με νέα λαυράκια!Ακοίμητες συνειδήσεις!
Μπορείτε να επισκεφθείτε την εφημερίδα μας στην ιστοσελίδα του σχολείου:
http://gym-perifereiako2-lef.schools.ac.cy/index.php?id=epemerda-o-ksmos-mas
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Η δημοσιογραφική
Δημοσιογραφική
ομάδα της
Oμάδα
εφημερίδας

Αντρέας Τσαγγάρης, γ1

Μαρία Κάττου, γ3

Παναγιώτα Παπαναγιώτη, γ5

Ελισάβετ Χριστοδούλου, γ1

Άντρεα Κωνσταντίνου, γ4

Χαρά Χαραλάμπους, γ5

Λουκάς Χατζηλούκα, γ1

Άντρεα Φιλίππου, γ4

Χρίστη Δημητρίου, γ5

Μάριος Ρούσου, γ1

Μαρία Πεττεμερίδου, γ4

Γιώργος Γλαύκου, γ6

Στεφάνη Ηρακλέους, γ1

Νίκη Θρουμπάρη, γ4

Γιώργος Πολυδώρου, γ6

Αθηνά Μαυρομμάτη, γ2

Ροφαέλλα Γεωργίου, γ4

Κυριάκος Αρναούτης, γ6

Γεωργία Νικολάου, γ2

Αναστασία Χατζηστηλλή, γ5

Μιχάλης Χρυσοστόμου, γ6

Ιωάννα Παπαηρακλέους, γ2

Δήμητρα Παπαπέτρου, γ5

Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, γ3

Δημιάνα Λούκα , γ5

Βασιλική Μηνά, γ3

Θεοδώρα Βασιλείου, γ5
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Η δημοσιογραφική ομάδα εν δράσει

Στα γυρίσματα της σειράς

Στον Κ.Ο.Α

Στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Στην ΟΜΟΝΟΙΑ

Στη Βουλή

«Μπρούσκο»

Στον ΑΠΟΕΛ

Στο MEGA

Με τον Πρόεδρο της Βουλής
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Στη Βουλή

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Με περισσότερες από 200 γλώσσες να ομιλούνται καθημερινά στην Ευρώπη, 24 επίσημες και 60 περίπου
μειονοτικές γλώσσες, το Συμβούλιο της Ευρώπης γιόρτασε για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά τη γλωσσική και
πολιτιστική πολυμορφία των λαών ενθαρρύνοντας παράλληλα άτομα όλων των ηλικιών να μαθαίνουν περισσότερες
ξένες γλώσσες. Έτσι, οι μαθητές του Γυμνασίου μας με την καθοδήγηση των καθηγητριών Ξένων Γλωσσών
παρουσίασαν μια συλλεκτική έκθεση αντικειμένων από διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, από τις οποίες
κατάγονται ή τις οποίες γνώρισαν ταξιδεύοντας.
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Notre Méditerranée, notre responsabilité
Για έναν και πλέον μήνα, η καρδιά της Γαλλίας κτυπούσε στην Κύπρο μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις
που προγραμματίστηκαν 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 αλ ληλεγγύης, της πολιτισμικής
διαφορετικότητας, της συνύπαρξης και του σεβασμού προς το περιβάλλον και την αειφορία. Στον
διαγωνισμό ανταποκρίθηκαν θετικά οι μαθητές του Γυμνασίου μας, οι οποίοι δημιούργησαν ταινίες
μικρού μήκους παρουσιάζοντας τα οικολογικά προβλήματα της Μεσογείου, καθώς και τις εισηγήσεις τους
για την αντιμετώπισή τους
Μπρείτε να δείτε τις εργασίες των μαθητών μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας :
http://gym-perifereiako2-lef.schools.ac.cy/index.php?id=drasteritetes.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-Twinning
Στο Γυμνάσιό μας λειτουργούν τρία ευρωπαϊκά
προγράμματα eTwinning, στην Αγγλική γλώσσα, τα
οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη με προοπτική να
συνεχιστούν και κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Xρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία της
Πληροφορικής (email, MP3, Twinspace, Powerpoint,
video, photos and drawings, publishing on the net, Project
Diary, Forum), οι μαθητές πραγματοποιούν αυθεντική
επικοινωνία με παιδιά από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία,
βελτιώνουν την ικανότητα εκμάθησης της Αγγλικής
γλώσσας και αναπτύσσουν την ανταλλαγή και τη
διεύρυνση απόψεων για την κουλτούρα και τον
πολιτισμό της κάθε χώρας.
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Teens in Action (20/10/2014)
Το Πρόγραμμα λειτουργεί από τον Οκτώβριο σε
συνεργασία με σχολεία της Αθήνας και της
Σλοβακίας. Οι μαθητές μέσω της πλατφόρμας
του Twinspace του eTwinning, επικοινωνούν
μεταξύ τους στην Αγγλική γλώσσα και
ανεβάζουν στον ειδικό διαδικτυακό χώρο
ατομικές ή ομαδικές εργασίες ερευνητικού
τύπου για θέματα όπως Introducing Ourselves,
Our School Life, Our Hobbies, My Country,
Holidays, Cooking, Creative Cooperative Writing,
Art, Wishes.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ!
Από εργασίες μαθητών των Ελλήνων εταίρων μας και δικές μας!
Gregor
He turned the key in the lock and opened the door. To his
horror, he saw a big man with a knife and with blood on
his face. He was standing near a little girl. She was dead.
Justin just got home from his work and he was shocked
and scared. He tried to get away but man with knife saw
him. Justin starte running, but he wasn´t fast enough.
The killer was faster and he threw his knife. Justin dodged
the knife and he started to run again. But the killer pulled
a sword and he slashed with it. Justin was lucky and the
sword missed him and he took the knife from the ground.
Justin tried to protect himself and he was fighting against
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the man with the sword. After a few minutes of battle,
Justin screamed for help and someone heard him and

The Second Regional Gymnasium is in Nicosia. It is a

called the Police. But when the Police came the secret

modern school with bright colours. The architectural plan

man was away and Justin was standing alone with blood

took the first prize in the Pancyprian contest! The

on knife.

students of our school are 406. They come from 25
villages. Our school has two floors. It has 29 classrooms, 3

Filip
The most beautiful smile I ever saw is this what made me
feel a little bit happier in the worst moments. That smile
was the brightest of all, the happiest of all and I was full of
positive.

stadiums and 2 teachers’ room.Our school has organised
events for its students. Some of the activities are: move
week, tiganokinisi, cyber bullying and Christmas
celebration. Our school took the first prize in the
Pancyprian Road Race on uneven Our school has its great

Vassilis

choir in the school΄s feast.[...]

There are two children sitting on a log near a stream. The
first one says : -look at that cloud! it look like a turtle. The
other kid turns and says that that cloud looks like a fish.

Hadjistilli Christiana, Xydia Michael, Michael Ourania,
Voutis Christos, a2 class
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European Island, Faraway island (24/2/2015): Στο
Πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται σχολεία της
Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας.
Σκοπός του έργου είναι η σύγκριση του τρόπου ζωής
στα διάφορα νησιά και η εμβάθυνση στις ποικίλες
εκφάνσεις του πολιτισμού τους, όπως η κουλτούρα
τους,
η γεωγραφία τους, η ιστορία τους και η
διατροφή τους. Μέσο για την υλοποίηση των
ανταλλαγών είναι σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής.

Knowing each other (3/2/2015) – Το Πρόγραμμα
αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με γυμνάσιο
της Γαλλίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η
επεξεργασία του έργου των μαθητών, για
περισσότερη εμβάθυνση στη γλωσσολογική μορφή
της Αγγλικής γλώσσας κατανοώντας παράλληλα τη
σημασία για την εκμάθησή της.

HOLIDAYS IN CYPRUS!

Απόσπασμα από εργασία του

Petra tou Romiou

Γάλλου μαθητή “Florian”, 12 χρονών

Nicholas Protopapas, Theodoulos Mavronikolas
Christiana Hadjistilli, Julian Simion a3

MY HOUSE
I live in a two-storey house in a village near Baume-lesDames with my parents and my sister. Behind the
house, there is a big garden and next to the house there is
a garage.
In my house, downstairs, there is a garage, a small flat
with a kitchen, one bedroom, a bathroom and a toilet.
There is a staircase to go upstairs.
On the first floor there is a kitchen with one table and
four chairs and lots of cupboards, the fridge is next to the
window. [...] There is an attic on the third floor too.
There is a nice view to the forest too. I like my house.

Η ομάδα μαθητών από το συνεργαζόμενο σχολείο
της Σαρδηνίας στην Ιταλία!
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ!
Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου «Θεόφραστος 2015»
Κατά την πρόσφατη Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄ τάξης Γυμνασίων, που έγινε στις 10 Μαΐου 2015, οι
μαθητές μας, που έλαβαν μέρος σ` αυτήν, σημείωσαν τις πιο κάτω σημαντικές επιτυχίες:
1. Χατζηγιάννης Γιάννης, a6, Χρυσό Μετάλλιο
2. Καντζάς Γιώργος, a6, Αργυρό Μετάλλιο
3. Καμπέρη Λαρίσα, a5, Αργυρό Μετάλλιο
4. Παπαηρακλέους Αντριανή, a5, Έπαινο

Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου 2015
Κατά την πρόσφατη Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Γ τάξης Γυμνασίων, που έγινε στις 24 Μαΐου 2015, ο μαθητής
μας σημείωσε την πιο κάτω επιτυχία:

Χαράς Κάρικου και Νεοκλή Μαλέκου, α6

«Μοντέλο Ζωικού Κυττάρου »
Γεωργία Μιλτιάδους, α3

«Μοντέλο Κυττάρου »

Canciou Ionut Cristian , γ6, Έπαινος
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«Μοντέλο φυτικού Κυττάρου»

Νεκτάριου Κολοκοτρώνη, α3

«Μοντέλο DNA»

«Μοντέλο Κυττάρου»

Μαρία Ιωάννου, α6

94

Αίμιλη Παναγή, α6

«Μοντέλο Φυτικού Κυττάρου»
Στέφανη Τορνά, α1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΙΕΣ
16η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Α΄ Γυμνασίου
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου η 16η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα, την οποία διοργάνωσε η
ΚΥΜΕ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο ακόλουθος μαθητής έλαβε την πιο κάτω διάκριση:
Χαραλάμπους Χριστόφορος, α6, Χάλκινο Μετάλλιο
Στις 8 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος Επαρχιακός Διαγωνισμός «Ιάκωβος Πατάτσος» και στις 28
Ιανουαρίου 2014 η «Μαθηματική Σκυταλοδρομία 2015», που διοργανώνει κάθε χρόνο η Κυπριακή Μαθηματική
Εταιρεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Πάντα Επιτυχίες!

H ομάδα της «Μαθηματικής Σκυταλοδρομίας 2015»
Γεωργία Νικολάου γ2, Κότσαπας Κωνσταντίνος γ4, Christian Ionut Canciu γ6, Γιώργος Δημητρίου β3, Άννα Νικολάου β4,
Γρηγόρης Μιχαήλ β6, Ελεάνα Καϊσιάρη α4, Χαρά Κάρικου α6, Γιάννης Χατζηγιάννης α6.
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Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά ως ένα

Ωστόσο, η σημασία και η αξία των Μαθηματικών στη

αναγκαίο κακό. Κατανοούν εν μέρει την αναγκαιότητα ζωή μας είναι ζωτική από όποια σκοπιά και αν το
τους, αλλά αδυνατούν να καταλάβουν την πραγματική κοιτάξει κάποιος. Αρχικά, η αξία της γνώσης των
τους φύση και ομορφιά. Το πρόβλημα κατά την άποψη Μαθηματικών έχει να κάνει με τη βοήθεια που
πολλών εντοπίζεται στον τρόπο με τoν οποίο έρχονται σε προσφέρουν ως εργαλείο επίλυσης καθημερινών
επαφή με τα Μαθηματικά οι μαθητές, από τα πρώτα αναγκών. Σε κάθε φάση της κοινωνικής ζωής, τα
Μαθηματικά παρέχουν τις κατάλληλες λύσεις για
μαθητικά τους χρόνια.
προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομία, το
εμπόριο, την αρχιτεκτονική, τη μηχανολογία και με
άλλες ακόμη πολλές δραστηριότητες και επιστήμες. Τα
Μαθηματικά βρίσκονται παντού γύρω μας: στο σχολείο,
στην εργασία, στις συναλλαγές, στους υπολογιστές, στα
κτίρια και στους δρόμους των πόλεων, στα σχήματα, στις
μετακινήσεις

και

στον

ελεύθερο

χρόνο.

Επιπλέον, τα Μαθηματικά βοηθούν τον άνθρωπο να
αναπτύξει έναν πιο εκλογικευμένο τρόπο σκέψης. Η
ενασχόληση με θεωρήματα, αποδείξεις, η επίλυση
μαθηματικών προβλημάτων βοηθούν το άτομο να
πλησιάσει και να αποκτήσει ένα μαθηματικό τρόπο
αντιμετώπισης καταστάσεων. Η λογική είναι αυτή που
κυριαρχεί και καθοδηγεί το μυαλό και το βοηθά στη
λήψη ορθών αποφάσεων.
Η δική μου άποψη είναι πως τα μαθηματικά παρόλη τη
δυσκολία χρειάζονται σε όλους τους ανθρώπους και σε
όλες τις δουλειές. Άνθρωπος που δεν γνωρίζει έστω και
τα βασικά των μαθηματικών δεν μπορεί να κάνει
τίποτα που χρειάζεται η καθημερινή ζωή ούτε καν να
ψωνίζει.
κατανοητοί

Όλα τα πιο πάνω είναι βασικοί και
λόγοι

που

κάνουν

κάποιον

που

παραπονιέται για τα μαθηματικά, να κατανοήσει τη
χρησιμότητά τους.
Γιώργος Δημητρίου , β3
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Ειδική Μονάδα
η

1 Εκδρομή – 26.11.2014
Πραγματοποιώντας ένα συναρπαστικό ταξίδι στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, οι μαθητές
επισκέφτηκαν την έκθεση του Ευγένιου Τριβιζά με
θέμα «Από τη Φρουτοπία στο Νησί των
Πυροτεχνημάτων». Στους διάφορους σταθμούς είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ήρωες των
παραμυθιών του και να ζωγραφίσουν σχετικά με το
περιεχόμενο των αγαπημένων παραμυθιών.
Ακολούθως, επισκέφτηκαν τη λαϊκή αγορά στην
πλατεία του ΟΧΙ, όπου ψώνισαν οι ίδιοι από τους
εμπόρους. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με μια βόλτα στη
Λαϊκή Γειτονιά, όπου είδαν τα παραδοσιακά δρομάκια
και καταστήματα.

2η Εκδρομή – 10.12.2014
Στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε
στις 10 Δεκεμβρίου επίσκεψη των μαθητών μας στο
Οινοποιείο Άης Αμπέλης, που βρίσκεται στο Καλό Χωριό
Ορεινής. Εκεί ξεναγήθηκαν στους χώρους του οινοποιείου
όπου έμαθαν τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού και
φύλαξής του, και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
τη διαδικασία εμφιάλωσης. Στον εξωτερικό χώρο του
οινοποιείου είδαν από κοντά τα αμπέλια που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κρασιών και
ενθουσιάστηκαν!
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4η Εκδρομή – 10.02.2015
Με στόχο την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών στις σπουδές και τη ζωή τους, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Γ΄
Τεχνική Λευκωσίας. Τα παιδιά είδαν το χώρο του σχολείου και προγευμάτισαν στο εστιατόριο της σχολής όπου
φοιτούν μαθητές που ήταν προηγουμένως στην μονάδα του σχολείου μας. Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν
τους φίλους τους καθώς επίσης και για την εμπειρία που είχαν να καθίσουν στο εστιατόριο, να παραγγείλουν και να
φάνε τηρώντας όλους τους καλούς τρόπους συμπεριφοράς που μαθαίνουν στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής
Οικονομίας. Επισκέφτηκαν επίσης την αίθουσα της μονάδας του σχολείου και μαθητές τους έδειξαν τις κατασκευές
τους και τον χώρο τους.

Επίσκεψη στη Γ΄ Τεχνική Λευκωσίας
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ VOICE (IT)

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΔΡAΣΕΩΝ VOICE IT 2014
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο «Voice it» την Παρασκευή,
31 Οκτωβρίου 2015 με δύο θεατρικά εργαστήρια.
Οι Civil Works Assosiation (ÁgnesBakonyvári & Gábor Csaba Márton) έχουν τη βάση τους στην Ουγγαρία,
διευθύνοντας το Otherness Theatre, το οποίο αποτελείται από νέους με αναπηρίες και ενδυναμώνει τις διάφορες
κοινωνικές ομάδες κάνοντας τα μηνύματά τους να ακουστούν μέσα από το γραπτό λόγο, τον ήχο και την εικόνα.
Ο Πέτρος Μιχαήλ ασχολείται με το θέατρο στην εκπαίδευση και το μουσειακό θέατρο στο Λονδίνο. Mε
βιωματική προσέγγιση συνθέτει το «Μουσείο Αναμνήσεων» της ομάδας ως μοναδικά στοιχεία της συλλογικής
ταυτότητας του ανθρώπου.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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MOVE WEEK 2015

Με το σύνθημα «Find your move» ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, κήρυξε στις 29
Σεπτεμβρίου 2014 την επίσημη έναρξη της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «MOVE WEEK» στην Κύπρο, η
οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας του International Sport and Culture
Assosiation «Now We Move 2012-2020». Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές από όλη την Κύπρο
συμμετείχαν στην εκστρατεία, η οποία στόχευε στην αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων πολιτών που
αθλούνται κατά 100 εκατομμύρια μέχρι το 2020, καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα
οφέλη της ενασχόλησης με τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα. Εθνικός Συντονιστής του
προγράμματος για την Κύπρο ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.
Κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης το Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας προγραμμάτισε
πλούσιες και καινοτόμες δράσεις.
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MOVE WEEK 2015

FLASH MOB- It's time to move!
Δ ευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα FLASH MOB, μια εύκολη και
διασκεδαστική χορογραφία στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές του σχολείου, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί και το προσωπικό της σχολικής μας μονάδας. Σ' αυτήν έλαβαν μέρος μαθητές,
εκπαιδευτικοί και όλο το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής είχαν την
ευθύνη για την προετοιμασία της δραστηριότητας με τη συνεργασία της Διεύθυνσης.
Καινοτόμες Φυσικές Δραστηριότητες!
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014
Στο Γυμνάσιό μας διοργανώθηκαν καινοτόμες φυσικές δραστηριότητες, όπως χοροί λάτιν με τον κ. Γιώργο
Γεωργίου, δάσκαλο χορού της σχολής Chapendo, πολεμικές τέχνες

με τον κ. Μάριο Κωνσταντίνου,

δάσκαλο aikido και οδοιπορικό στην περιοχή Αρεδιού, με την πολύτιμη αρωγή του Συνδέσμου Γονέων.
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ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ
ΕΔΑΦΟΣ 06.11.2014
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (1000m):
1η θέση: Χριστίνα Μιχαήλ γ6
2η θέση: Βασιλεία Ρώσσου γ4
3η θέση: Οάνα Ρόσκα β3
ΑΓΟΡΙΑ (2000m):
1η θέση: Στέλιος Χαραλάμπους β4
η
2 θέση: Παναγιώτης Μιχαηλίδης γ3
η
3 θέση: Κυριάκος Ιωάννου β5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΏΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
06.12.2014
ΑΓΟΡΙΑ: 1Η ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Κορίτσια (1000m): 9η Χριστίνα Μιχαήλ γ6
Αγόρια (2000m): 4ος Παναγιώτης Μιχαηλίδης γ3
ος
6 Στέλιος Χαραλάμπους β4
ος
10 Ανδρέας Χ΄΄ Παναγή γ1
ος
20 Κυριάκος Ιωάννου β5

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ: 13/01/15 Λεμεσός
Αγόρια (2000m): 1η ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4Ος Παναγιώτης Μιχαηλίδης Γ3
6ος Στέλιος Χαραλάμπους Β4
ος
11 Κυριάκος Ιωάννου Β5
ος
13 Ανδρέας Χ΄΄ Παναγή Γ1
ος
28 Μιχαήλ Μιχάλης Β5
ος
29 Παναγιώτης Ιωάννου Α3
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΣΠ - 16, 17/3/15
Αγόρια : ομαδική βαθμολογία αγοριών
80m(Α) Αλεξάνδρου Αντρέας γ4
80m(Α) Βίκτωρος Αντρέας
γ6
600m(Α) Μιχαηλίδης Παναγιώτης γ3
600m(Α) Χ΄΄ Παναγή Αντρέας γ1
1000(m) Χαραλάμπους Στυλιανός β4
3000(m) Μιχαήλ Μιχάλης
β5
Μήκος(Μ) Μιχαηλίδης Μιχάλης
γ6
Ύψος(Α) Αναστασίου Παναγιώτης β5
Ακόντιο (Α) Γιαννάκη Μιχάλης
γ4

2η θέση
2ος
9΄΄.63
5ος
9΄΄.67
3ος
΄31΄΄18
4ος
΄32΄΄61
7ος ΄03΄΄59
1ος
45΄΄95
6Ος
49
. 8m
Ος
5
1.50m
3Ος 34.22m

Κατάταξη κοριτσιών:
80m(Θ) Γιαννάκη Σάββια
α2
3000εμπ(Θ) Ιωάννου Μαρία α6
3000εμπ(Θ) Μιχαήλ Κυριακή α2
Τριπλούν(Θ) Πόστελ Ευγενία β3
Tριπλούν(Θ) Αντρέου Κατερίνα γ5
Σφαιροβολία(Θ) Χαραλάμπους Χαρά γ5
Σφυροβολία(Θ) Νεάρχου Στυλιανή β6
Σφυροβολία(Θ) Αριστοδήμου Κατερίνα β6
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4η
4η
5η
6η
7η
6η
4η
5η

10΄΄.77
61΄΄.28
61΄΄.77
8.50m
5.41m
8.07m
19.43m
19.41m

ομάδα καλαθόσφαιρας κοριτσιών

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΗΛΕΩΝ
Πόστελ Ευγενία β3
Γιαρόχ Γιακότα β3
Αθανασίου Φανή β3
Μιχαήλ Ουρανία α1
Παπακωνσταντίνου Άννα β4
Ιακώβου Άντρια γ4
Νεάρχου Στυλιανή β6
Μιχαήλ Μαρία
γ3
Μιχαήλ Κυριακή α2
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ευ αγωνίζεσθαι

citius, altius, fortius!
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΘΟΥΣ ΑΘΛΗΤΗ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ4
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ομάδα καλαθόσφαιρας αγοριών

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
Αναστασίου Παναγιώτης β5
Κατσαύρας Ραφαήλ γ2
Νεοκλέους Άδωνης γ6
Ιεροδιακόνου Γιώργος γ2
Γιαννάκη Μιχαήλ γ4
Τσίτσος Αλέξης γ5
Γλαύκου Γιώργος γ6
Σωφρονίου Παναγιώτης γ6
Δημητρίου Γιώργος β3
Ζάγανος Γιώργος β5
ΑΓΩΝΕΣ
Β΄ Περιφερeιακό Γυμνάσιο Λ/σίας Vs Γυμνάσιο Σταυρού = (15 – 23), (31 – 18) Πρόκρισή μας
Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου Vs Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λ/σίας = ( 48 - 16 )
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ομάδα πετόσφαιρας κοριτσιών

ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ
Κουρουφέξη Άννα
γ2
Μαυρομμάτη Αθηνά γ2
Γεωργίου Νάσια γ3
Παπαπέτρου Δήμητρα γ5
Βασιλείου Θεοδώρα γ5
Δημητρίου Κρίστη γ5

ΘΗΛΕΩΝ
Κουμίδου Αμαλία γ1
Λουκά Δημιάνα γ5
Γεωργίου Αναστασία γ3
Χαραλάμπους Χαρά γ5
Γιαρό Γιακότα β3
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ομάδα χειροσφαίρισης κοριτσιών

ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΗΛΕΩΝ
Συμμετοχή στις 6/5/15, ημέρα Τετάρτη, στο Περιφερειακό Τουρνουά Χειροσφαίρισης Γυμνασίων.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 4Η ΘΕΣΗ!




Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Vs Γυμνάσιο Ακρόπολης = (9 – 4)
Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Vs Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου =(13-14)
Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Vs Γυμνάσιο Αθηένου =(4 – 7)
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ...

Επίσκεψη και συνομιλία μαθητών του Γυμνασίου μας με το Μητροπολίτη Ταμασού, κ.
Ησαΐα, μέσα στα πλαίσια συνεντεύξεων, που διεξήχθησαν για την έκδοση της σχολικής
μας εφημερίδας, «Ο κόσμος μας»
Συμμετοχή του Γυμνασίου μας στην Έκθεση Χριστιανικού Βιβλίου που διοργάνωσε η
Μητρόπολη Ταμασού προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών.
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ!
Δ είξε την αγάπη σου…με ένα βιβλίο!!
ΜΕΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Σε πολλές χώρες του κόσμου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μόδα η ανταλλαγή βιβλίων. Η συνήθεια αυτή είναι ένας
εύκολος και οικονομικός τρόπος να αποκτήσεις νέα βιβλία και να ξεφορτωθείς βιβλία που πλέον δεν χρειάζεσαι! Αν και
στον τόπο μας η ανταλλαγή βιβλίων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, είπαμε να το δοκιμάσουμε…
Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης αποφάσισε να γιορτάσει τη «Μέρα της Αγάπης» ….με βιβλία, γλυκά και μπαλόνια! «Μέρα
Ανταλλαγής Βιβλίων» στο Σχολείο μας, η Παρασκευή 13/2/15. Με σύνθημα «Δ είξε την αγάπη σου με ένα βιβλίο»
χαρίσαμε βιβλία σε άτομα που αγαπούμε. Επιπλέον, όποιος ήθελε μπορούσε να πάρει κάποιο από τα βιβλία που είχαν
συγκεντρωθεί τις προηγούμενες μέρες από μαθητές και καθηγητές.
Τα βιβλία, τα γλυκά, τα μπαλόνια έδωσαν μια χαρούμενη νότα στο Σχολείο μας εκείνη τη μέρα. Μαθητές και
καθηγητές πήραμε μια πρώτη γεύση από τη συνήθεια της ανταλλαγής βιβλίων… Και ζήσαμε από πρώτο χέρι τη χαρά
του να χαρίζεις ή να σου χαρίζει κάποιος ένα ωραίο βιβλίο!
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Με πολύ ενθουσιασμό το φιλαναγνωστικό μας κοινό υποδέχθηκε την
ενδιαφέρουσα Έκθεση Βιβλίου, που διοργανώθηκε την εβδομάδα 26
Ιανουαρίου μέχρι 1 Φεβρουαρίου τιμώντας τη Γιορτή των Γραμμάτων
και των Τριών Ιεραρχών. Δημοφιλή και αγαπημένα βιβλία ταξίδεψαν
μαθητές και καθηγητές στη γνώση και στο όνειρο!
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21 Μαρτίου: «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης»
Η «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, τη μέρα της εαρινής ισημερίας. Η επιλογή
της συγκεκριμένης ημερομηνίας είναι συμβολική, καθώς συνδυάζει το φως από τη μία και το σκοτάδι από την άλλη.
Με τον ίδιο τρόπο, η ποίηση συνδυάζει το φωτεινό της πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό πρόσωπο του πένθους.
Η Γενική Διάσκεψη της UNESCO ανακήρυξε τη συγκεκριμένη μέρα ως «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης» τον Οκτώβριο
του 1999. Το σκεπτικό της απόφασής της ανέφερε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης θα ενισχύσει την εικόνα της
ποίησης στα ΜΜΕ, ούτως ώστε η ποίηση να μην θεωρείται πλέον άχρηστη τέχνη αλλά μια τέχνη που βοηθά την
κοινωνία να βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητά της. Οι εορτασμοί μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για την
ενίσχυση των δεσμών της ποίησης με τις άλλες τέχνες και τη φιλοσοφία, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η φράση του
Γάλλου ζωγράφου Ντελακρουά «Δ εν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση!»
Για να γιορτάσουμε την «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης» στο Σχολείο μας, περάσαμε τα διαλείμματα της Παρασκευής,
20 Μαρτίου, ακούγοντας ποιήματα που έχουν γίνει τραγούδια. Τα τραγούδια επέλεξαν οι μαθητές του τμήματος Β΄5.
Και επειδή η ποίηση δεν είναι κάτι μακρινό αλλά είναι μέρος και της δικής μας ζωής, τα παιδιά του Β΄5 παρουσίασαν
δικά τους ποιήματα.
Την ίδια μέρα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού «Ζωγραφίζοντας την Ποίηση» που
διοργανώθηκε από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Το α΄ βραβείο απονεμήθηκε στη Χρίστια Πηλαβά (Β΄5) και το β΄
βραβείο στη Γεωργία Ευσταθίου (Γ΄3).
Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Στα στέφανα της κόρης του
Κατά την τελετή του μυστηρίου
δεν πρόσεξε κανένας τον πατέρα της.
Μπήκε απ' το νάρθηκα κρυφά και στάθηκε
πίσω από μια κολόνα και καμάρωνε.
Ύστερα σκούπισε με το μανίκι του
το ξεσκισμένο και φτωχό του δάκρυ.
Τον πήρανε για ηλίθιο του χωριού
και τον αφήκανε στην ησυχία του.
Τελειώνει ο γάμος.
Ο στοργικός πατέρας πάει κι αυτός
στην Πράσινη Γραμμή, περνά σκυφτός

Α΄ Βραβείο Διαγωνισμού Ζωγραφίζοντας την

παίρνει ξανά τη θέση του στο χώμα.

Ποίηση
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Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους μαθητές της μικροφωνικής, οι οποίοι στήριξαν τεχνικά με
υπευθυνότητα και ζήλο κάθε εκδήλωση του Γυμνασίου μας για φέτος!
Ανδρέας Χρυσάνθου, γ3
Νικόλας Κολά , γ2
Γιώργος Γλαύκου, γ6
Παναγιώτης Αριστοδήμου, γ6
Υπεύθυνος Καθηγητής: Πόλυς Άνιφτος
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Τελική Εκδρομή

Λένε πως «memories never die» και πως παντοτινά
μας σημαδεύουν οι νοσταλγικές μνήμες των φίλων μας
και των σχολικών μας θρανίων… Υπάρχουν όμως μνήμες
ροζ, τυρκουάζ, μωβ, θαλασσί, μαύρες; Ρε, πάει τα
χάσαμε! τα μυαλά μας στην τελική εκδρομή! Όλα για
τους … βαρβάρους! Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι
τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι (;)… Τι
ρήμασι; Ότι δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η
μαθητική βλακεία! Τόσα χρόνια άλλωστε στα θρανιά,
μόνο το δρόμο μάθαμε! Εμείς πάντως, το δηλώσαμε: Για
να μεν δκιαβάσουμεν είμαστε ικανοί να κουρέψουμεν το
ΓΣΠ με νυχοκόπτη! Τέλος!
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Δημιουργικές εργασίες
Θερσίτης… προς Αγαμέμνονα
Γεια σου, χαρά σου, Αγαμέμνονα,
άθλιε και αλήτη!
Μας παριστάνεις τον καλό,
τον άξιο ηγέτη…
Πήγαινε να τραγουδάς,

Είσαστε όλοι άχρηστοι,

να κάνεις το συνθέτη,

μου θέλατε και μάχες.

γιατί ηγέτης

Τι σκέφτεστε να κάνετε

δεν θα γίνεις

στης ξενιτιάς τις στράτες;

ούτε σε χίλια χρόνια!

Οδυσσέα,

Και οι στρατιώτες σου οι δειλοί

κατέβασε το ξύλο που κρατάς

που θεωρείς πιόνια,

και σβήσε το θυμό σου!

από τις μάχες τις σκληρές

«Σταμάτα να με προκαλείς,

θέλουν να κάνουν κοπάνα

το λέω για καλό σου!»

και πίσω από την πλάτη σου

Εντάξει, ρε συ Οδυσσέα

σου βρίζουνε τη μάνα!

σου' κανα μια πλακίτσα!

Τα πολλαπλά τα λάφυρα

Γι' αυτό σταμάτα να χτυπάς

πρώτος εσύ κερδίζεις,

με τη φαρδιά σου βίτσα!

μα κατά τα άλλα δεν θέλεις

Με χτύπησες και μ' έκανες

μ' αυτούς να καβγαδίζεις!

άσχημο και καμπούρη!
Φεύγω, σου λέω «άντε γεια»
δεν σε αντέχω άλλο
κι ο πόνος που μου έδωσες
ήταν το κάτι άλλο!
Κωνσταντίνος Παναγής, β5

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
«Τ Ο

Π Α ΡΑΜΥΘΙ

ΤΗΣ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ»

Κάπου στο 1950 σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό της Κύπρου.
Στο τραπεζάκι δίπλα από τη σόμπα κάθεται ο Ταμπούλας. Του άρεσε να σκαλίζει σκαραβαίους και πέτρες,
θα μπορούσε κάνεις να τον αποκαλέσει γλύπτη από διάθεση. Δίπλα του κάθεται ο Χαραλάμπης, με την άσπρη
του γενειάδα. Μόλις είχε φύγει από τη μάντρα. Ήταν βοσκός βλέπετε, ορφανός από παιδί, κάπως έπρεπε να
ζήσει, όπως λέει και ο ίδιος. Πίσω τους κάθεται ένας τύπος με μαντίλι στο κεφάλι. Μιλάει συνέχεια για λεφτά,
δάνεια και τόκους σε αντίθεση με τον άκακο τον Χαραλάμπη που τον κοιτάζει χωρίς να πολυκαταλαμβαίνει.
Μπαίνει ο Παπακωνστάντινος, περνά και πάει και κάθεται σε ένα άδειο τραπεζάκι. Λίγο μετά, μπαίνει ο
Κλεόβουλος Μιχαήλ ο κατ΄ εξοχήν παραμυθάς της περιοχής. Μαζί του δύο κορίτσια, το ένα με το δάκτυλο στο
στόμα, δύο αγόρια και ένα κορίτσι που κουβαλάει τον αδελφό της στην πλάτη της, η Τουρκίτσα όπως την
φωνάζουν τα άλλα παιδιά.
Ο παραμυθάς έκατσε στο κέντρο σε μια από τις χειροποίητες καρέκλες διώχνοντας τη μεγάλη, παχουλή,
μαύρη γάτα που κοιμόνταν πάνω. Τα παιδιά κάθισαν στο πάτωμα. Ήταν όλοι έτοιμοι να ακούσουν το παραμύθι
της Κυριακής. Ο παραμυθάς πήρε το λόγο:
« Ήταν κάποτε σε ένα χωριό, ένας γέρος, ο Κοσμάς, που ήταν πλούσιος πολύ. Κάποτε ο Κοσμάς αρρώστησε βαριά
και πέθανε, χωρίς να δώσει κάπου την περιουσία του. Η γυναίκα του είχε πεθάνει και παιδιά δεν είχε. Όταν
λοιπόν ο Κοσμάς πέθανε μερικοί συγχωριανοί του μπήκαν στο σπίτι να βρουν τη διαθήκη του. Ήταν ο Αντρίκκος
ο τσιγκούνης, ο Θεόδωρος ο Βιολάρης, η κυρία Βασιλική πάντα λίγο σκυφτή, αυστηρή και λιτή. Όλοι τη φώναζαν
«η γυναίκα με το σταυρό». Μαζί τους μπήκε ο κυρ- Γιώργος, εργάτης στα μεταλλεία, φτωχός αλλά δουλευταράς
και η φτωχιά γειτόνισσα του συγχωρεμένου, η Ελένη με το παιδί της το μικρό Νικόλα που ήταν πέντε χρονών.
Ο Βιολάρης παίρνει το λόγο:
-Λοιπόν θα χωριστούμε. Λογικά η διαθήκη είναι ή στο γραφείο του ή στο δωμάτιό του.
-Μπορεί όμως να είναι οπουδήποτε, γι' αυτό θα σκορπιστούμε στο χώρο, είπε η κ. Βασιλική. Όποιος βρει τη
διαθήκη θα μας φωνάξει όλους.
Συμφώνησαν όλοι και αμέσως σκορπίστηκαν. Ο Αντρίκκος πήγε στο υπνοδωμάτιο. Η κ. Βασιλική έτρεξε σαν
σίφουνας στο γραφείο και ο Βιολάρης την ακολούθησε. Ο κυρ-Γιώργος πήγε στο σαλόνι και η Ελένη με το
Νικολάκη στην κουζίνα. Όλοι έψαχναν με μανία σε κάθε δωμάτιο χαρτιά, έγγραφα, μαξιλάρια, κουτάλες,
κατσαρόλες, σεντόνια. Ήχοι συρταριών να ανοιγοκλείνουν, χαρτιών να πετάνε και να τσαλακώνονται,
κουζινικών να χτυπούν… Είχαν κυριεύσει το χώρο. Μετά από λίγη ώρα ο μικρός Νικόλας τρέχει στη μαμά του και
της δίνει ένα φάκελο που έγραφε έξω «Διαθήκη». Αμέσως φώναξε:
-Τη βρήκα! Ελάτε γρήγορα!
Στο λεπτό όλοι ήταν μαζεμένοι στην αυλή.
-Πού το βρήκες; ρώτησε ο τσιγκούνης με ξινισμένο πρόσωπο.
-Δε το βρήκα εγώ, είπε η Ελένη. Ο γιος μου τη βρήκε στο φούρνο, εκεί στη γωνιά !
-Άντε μην χασομεράμε!! Ανοίξτε τη να δούμε για την περιουσία μου, είπε ο κυρ- Γιώργος.
-Την περιουσία σου; Είναι ολοφάνερο ότι σε μένα θα την άφηνε! Κάθε μέρα ερχόμουν και του έπαιζα στο βιολί
τις επιτυχίες μου, είπε ο Βιολάρης με περηφάνια στο βλέμμα καθώς άναβε το τσιγάρο του.
- Επιτυχίες; Εγώ κάθε μέρα νόμιζα πως έσφαζαν κανένα με το βιολί σου! Δική μου είναι η περιουσία αφού
βρήκα τη διαθήκη! Ακόμη κάθε μέρα ερχόμουν και βοηθούσα την κοπέλα που τον φρόντιζε. Εξάλλου, έχω και
μικρό παιδί να μεγαλώσω! είπε η Ελένη.
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- Τι λετε εσείς οι δύο; Δικιά μου είναι η περιουσία αφού ερχόμουν και έκανα παρέα με το συγχωρεμένο. Πίναμε
καφέ και συζητούσαμε! Ήμουν ο καλύτερός του φίλος σας λέω, είπε ο τσιγκούνης.
- Ας γελάσω, δικιά μου είναι! Εγώ του έφερνα φαγητό. Τι γλυκά, τι κέικ, τι οφτόν κλέφτικο, τι λουβιά με τα
λάχανα, τα πάντα και του άρεσαν πάρα πολύ, είπε η κ. Βασιλική.
Καβγάς τρικούβερτος άρχισε. Κάποια στιγμή ο κυρ-Γιώργος φώναξε;
-Ρε παιδιά, τη διαθήκη ξεχάσαμε!
-Σωστά! Καθόμαστε και μαλώνουμε. Να τη διαβάσουμε, να δούμε τι λέει και μετά τρωγόμαστε, είπε η κ.
Βασιλική και άνοιξε το φάκελο.
Άρχισε να διαβάζει δυνατά και καθαρά: «Εγώ ο Κοσμάς, της Αγγελικής και του Σταύρου, έχοντας σώας τας
φρένας αφήνω όλη μου την περιουσία σε όποιον βρει το θησαυρό μου που είναι κάπου κρυμμένος στο χωριό».
- Και τώρα θα ξεκινήσουμε να σκάβουμε όλο το χωριό; είπε ο τσιγκούνης.
-Για περίμενε εδώ στους μάρτυρες είναι γραμμένη η κοπέλα που τον φρόντιζε. Πάμε να τη βρούμε, να τη
ρωτήσουμε ίσως ξέρει κάτι που θα μας βοηθήσει να βρούμε το θησαυρό, είπε ο κυρ-Γιώργος.
Πήγαν όλοι μαζί στο σπίτι της κοπέλας που την έλεγαν Μαρία. Φτωχιά κι αυτή, δεν είχε στον ήλιο μοίρα.
Όλους τους μισθούς της τους ξόδευε για να θρέψει τα παιδιά της. Της χτύπησαν την πόρτα. Η Μαρία τους
άνοιξε. Τη ρώτησαν αν ξέρει κάτι για το θησαυρό και αυτή τους είπε ότι ο πεθαμένος της είχε πει κάτι για
πορτοκαλεώνες. Την παρακάλεσαν να τους πάρει εκεί.
Η καημένη δέχτηκε και τους οδήγησε εκεί. Έφτασαν κι άρχισαν να σκάβουν. Ήταν ένα αστείο θέαμα από
μακριά. Η κ. Βασιλική καθώς έσκαβε και πέταγε τα χώματα έκλεινε τις τρύπες του κυρ-Γιώργου. Η Ελένη
έσκαβε με το ένα χέρι και με το άλλο κρατούσε το Νικόλα που έκλαιγε γιατί πεινούσε. Ο Αντρίκκος μοιραζόταν το
φτυάρι με το Βιολιστή και μάλωναν όλη την ώρα. Η Μαρία για να περάσει η ώρα είπε να μαζέψει λίγα
πορτοκάλια. Ξαφνικά, πάνω στη μεγάλη πορτοκαλιά, είδε ένα ξύλινο κουτί και φώναξε:
-Τον βρήκα! Τον βρήκα!
Όλοι έτρεξαν να δουν. Η Μαρία ήταν πάνω στο δέντρο. Έπιασε το μπαούλο, το έριξε και κατέβηκε να το ανοίξει.
Όταν το άνοιξε μέσα υπήρχαν όλα τα κοτσιάνια του συγχωρεμένου στο όνομα της Μαρίας. Υπήρχε και μια
σημείωση που έγραφε:
«Όταν πεθάνω τζιαι εν θωρώ τον κόσμο πώς περνάει
Θέλει ο ήλιος ας χαθεί, θέλει ας συννεφκιάσει».
Από τότε η Μαρία, χάρη στο αφεντικό της, δεν ήταν πια φτωχή. Η τιμιότητα και αφοσίωσή της είχαν
ανταμειφθεί. Οι άλλοι, απλά συνέχισαν τη ζωή τους. Τέλος».
Ο Παραμυθάς μόλις είχε τελειώσει. Η αυθεντικότητα και ο τρόπος του μάγεψε το ακροατήριό του. Όλοι
έφυγαν περιμένοντας με ανυπομονησία, το επόμενο «Παραμύθι της Κυριακής»...
Καϊσιάρη Ελεάνα, a4
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TΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ
Πολλοί αποφασίσασιν

Μισοπολίτικη στολή

Άλλος που τα Λαγουδερά

στον καφενέ να πάσιν

ο ένας εν ντυμένος

τζιαι άλλος που την Πάφο

ο ένας που την Άλωναν

τζιαι μπότες άσπρες άλλος φορεί

καμάρες που τη Λύση μας

τζ' άλλος που το Καρπάσιν.

δίπλα του καθισμένος.

φαίνονται εις το βάθος.

Με το τσιγάρο στην αρχή

Απού τον Άη Επίκτητο

Ανάκατες είναι οι μορφές

ο γλύπτης ο Τομπούλας

είναι τζι'ο Χαραλάμπης

που τα χωρκά της Κύπρου

πέτρες, κολότζια σκάλιζε

μ'άσπρα μουστάτζια τζιαι μαλλιά

σεβάσμιες επιβλητικές

Λυσιώτης με τη βούλλα.

γνωστός βοσκός με νάμι.

περήφανες, γενναίες.

Δίπλα εν που την Άλωναν

Ο Παπαγιώργης φαίνεται

Οι γενεές ενώνονται.

τζιαι που την Άσσιαν άλλος

μα τζιο Χ''Μιχαήλ

Νέοι, μιτσιοί τζιαι γέροι

θκυο κορασίδες στη σειρά

τζιο Μακεδόνας που ήτανε

τζιαι κάμνουν ούλλοι μιαν εφτζήν

Μυρτιώτισσες με κάλλος.

παλιός πολεμιστής.

ότι ποττέ εν θα χαθεί
της Κύπρου το αστέρι.

Στο βάθος εν τα Λεύκαρα

Με επιβλητικότητα

μα δες τζιαμέ μπροστά

ο Παπακωσταντίνος

σαν πατριάρχης κάθεται

μα τζιαι με αυστηρότητα

ο γέρος ο Κοσμάς.

μια γυναικεία φιγούρα.

Τύποι παραδοσιακοί

Σταυρό φορεί τζιαι στέκεται

εν ούλλοι στην παρέα,

λίγο σκυφτή για δέστε

που τα χωρκά τα ξακουστά

λιτότητα, αυστηρότητα

της Κύπρου τα ωραία.

ούλλα τούτα προσέξτε.
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Τα χαρούμενα ποδήλατα
Μες στα σοκάκια του χωριού
τρέχουν και πίσω δεν κοιτούν.

Τα χρόνια όμως γρήγορα περνούν

Οι ρόδες γρήγορα κυλούν

όλα αλλάζουν και γερνούν.

φωνές και γέλια παντού ηχούν.

Τα χέρια έχουν αφήσει τα τιμόνια
και ακουμπούν στα ξύλινα μπαστούνια.

Μικρά παιδιά χωρίς λύπη καμιά
γεμίζουν τον κόσμο με ελπίδα και χαρά.

Τώρα τα μικρά παιδιά

Αγόρια και κορίτσια μια όμορφη συντροφιά

με τα ολόλευκα μαλλιά

κατρακυλούν στους δρόμους γεμάτα ξεγνοιασιά.

καθισμένα κάτω από την πυκνόφυλλη τη λεμονιά
θυμούνται τα παλιά χαχανητά.

Τρέχουν όλο και πιο γρήγορα
Στέφανη Τορνά, α1

τα μικρά χαρούμενα ποδήλατα
σαν τα ελεύθερα πουλιά
και τίποτα δεν τα σταματά.
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Ο άνθρωπος που ετοίμαζε το αυτοκίνητό του….
Πόσος καιρός πέρασε, ούτε που το κατάλαβα,

Κι από την άλλη, θα είναι ακριβά

τη μια έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο,

και πως τελικά θα ξεφύγω από την

την άλλη ξεχασμένος, απομονωμένος κι ένα

καθημερινότητα…

τίποτα!
Αυτό το ανεκπλήρωτο ταξίδι, μένει εδώ

Ο χρόνος πέρασε τόσο γρήγορα,

και με καταστρέφει!

κανένα ταξίδι δεν έκανα,
κανένα όνειρο δεν πραγματοποίησα!

Να φύγω μακριά δεν μπόρεσα,

Το μόνο ταξίδι που κατάφερα να κάνω

να πάω, να κάνω αυτό που ονειρευόμουνα

ήταν απ' τη ζωή στον θάνατο!

μικρός.

Χρίστια Πηλαβά, β5

Εκείνα τα ταξίδια που περιέγραφε ο Ιούλιος Βερν
να ήταν απλά και κοινά, ένα παρελθόν,
γιατί εγώ θα ξεπερνούσα κάθε φαντασίωση!
Άργησα! Πάντοτε υπήρξα έτοιμος,
για οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή,
για ό,τι κι αν συμβεί…
'Ηθελα να φύγω για κάπου, αυτό το ΠΟΥ δεν
ήξερα…
Μια αφορμή περίμενα, τόσα χρόνια.
Ποτέ της δεν έφτασε.
Εγώ παρέμεινα πιστός,
ποτέ δεν τα έβαλα κάτω.
Αυτός ο άγνωστος προορισμός,
αυτός με βασάνιζε,
κατέστρεφε κάθε λεπτό της ζωής μου!
Τη μια σκεφτόμουνα, εκεί είναι πανέμορφα
εξοχή, λιακάδα, καταπράσινα βουνά…
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Ο ήρωας του «Mal du Depart» του Ν. Καββαδία
Ήταν κάποτε ένας ονειροπόλος άνθρωπος που ταξίδευε συνέχεια με το μυαλό του. Ονειρευόταν μακρινά
ταξίδια σε γαλάζιους πόντους, στις μακρινές Ινδίες. Ήθελε να ξεφύγει από την καθημερινότητά του που τον
είχε κουράσει. Περνούσε όμως ο καιρός και το όνειρο απομακρυνόταν κάθε μέρα και περισσότερο. Η ζωή τον
οδήγησε σ' ένα λογιστικό γραφείο, κάτι που ποτέ δεν ήθελε. Διάβαζε και μελετούσε συνεχώς τους χάρτες, για
να είναι πάντα έτοιμος. Όταν τον ρώτησα γιατί δεν κυνήγησε το όνειρό του, αφού αυτό το ταξίδι το ήθελε τόσο,
θυμάμαι πως μου απάντησε: «Οι συνθήκες δεν με άφησαν, η μητέρα μου και οι φίλοι μου δεν με στήριζαν…
Άρχισα να πιστεύω και εγώ ο ίδιος πως ήμουν ανάξιος. Πως δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω αυτό το
ταξίδι!»
Ονειρευόταν ένα θάνατο ξεχωριστό και μια ταφή στις μακρινές Ινδίες. Ούτε αυτό το πέτυχε… Γι' αυτό το ταξίδι
που ποθούσε τόσο πολύ και έμενε πάντα απραγματοποίητο, σε κάποια στιγμή θεώρησε υπεύθυνο τον εαυτό
του. Ξέσπασε και πυροβόλησε το φταίχτη… Πυροβόλησε τον ίδιο του τον εαυτό. Τελικά, είχε ένα θάνατο θλιβερό
και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων.
Γι΄ αυτό, είναι σημαντικό να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να κυνηγάμε τα όνειρά μας και να μην αφήνουμε
κανένα να μας στερήσει κάτι που θέλουμε πολύ!
Δέσποινα Λάμπρου, β΄5

Έργο Πειραματισμός με υλικά
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Ομοιώμα νεολιθικού σπιτιού
από το συνοικισμό της Χοιροκοιτίας

Χρίστος Βουτής, α2

Διακόσμηση αγγείων
με γεωμετρικά
σχήματα

Γιάγκου Ευάνθη, α5

Νεοκλής Μαλέκος, α6
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Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
«Τι κι αν χάσεις τον κόσμο, ο κόσμος θα έρθει πίσω σε αυτούς που τον έχασαν. Αν χάσεις όμως το Θεό θα χάσεις
και τον κόσμο. Δεν θα έχουμε τίποτα. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί αλλά όταν αποπερατωθεί, όλα θα είναι
ξεκάθαρα ως προς τις αποφάσεις». Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του αυτοκράτορα. Το μέλλον αβέβαιο, να
κρέμεται από δύο απλές λέξεις, ναι ή όχι, οι οποίες μπορούσαν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, «την καταστροφή».
Το τοπίο έξω από το παλάτι τρεμόπαιζε με τη ζωή των αστέγων σαν μια σπίθα έτοιμη να ανάψει, ενώ το χιόνι
σπάνιο μέχρι εκείνη τη νύχτα, σηματοδοτούσε ίσως το τέλος μιας εποχής. Μαρασμός ή ανάπτυξη.
Το πολιτικό παρασκήνιο ήταν άγριο και πολύ περισσότερο, τα παιχνίδια που στήνονταν σε βάρος των
ανυποψίαστων πολιτών, τα οποία ο νους τους δεν μπορούσε να φανταστεί. Κι όμως, κανείς δεν έλεγε να το
σταματήσει. Εκβιασμοί, απειλές, ευθύνες και το Βυζάντιο να κινδυνεύει να πυρποληθεί από τους ίδιους τους
άρχοντές του. Η Ιστορία μας διδάσκει ότι η εξουσία προδίδει, αλλά ποιος είναι κοντά στο μέλι και δεν το γεύεται.
Σαν ο διάβολος να πρόσφερε αδιάκοπα χρήματα στους πολιτικούς παράγοντες για να τους παραπλανήσει και να
οδηγήσει το Χριστιανικό Κράτος στην καταστροφή!
Κι όμως, το κακό και το σκοτάδι υποτάχτηκαν στο καλό, χάραξε το φως και αναστηλώθηκε η ελπίδα. Ο
αυτοκράτορας βρίσκεται στα όρια της παραίτησης και παλεύει για το κράτος που έκτισαν οι προπάτορές του.
Βρίσκεται στο δωμάτιό του και κάθεται περίλυπος στο πεζούλι του παραθύρου, αγναντεύοντας στο βάθος του
ορίζοντα την ανέγερση του νέου Ναού. Το σώμα του αδύνατο και οι φουσκωμένες φλέβες του λαιμού του να
τινάζουν απελπιστικά το αίμα, λες και δεν το θέλουν. Το μυαλό του να τον ταλαιπωρεί, να τον ταξιδεύει σε
μνήμες, όρκους και υποσχέσεις των συνεργατών του και να φωνάζει μέσα του : «Κι όμως είναι δυνατό! Τα
αδέλφια μου, το συμβούλιό μου να με απειλούν πως θα με κατηγορήσουν για εσχάτη προδοσία και σφετερισμό
του δημόσιου χρήματος! Να απαιτούν να τερματίσω τις εργασίες ανέγερσης του νέου υπέρλαμπρου ναού και να
θέλουν διακαώς το θρόνο και την επαναφορά του Δωδεκάθεου, το Δία τον ψεύτη και τον Άρη το βάρβαρο!»
Ξαφνικά, ένα χέρι τον ακουμπά απαλά στον ώμο και μια φωνή να του λέει: «Βασιλιά σε περιμένουν στην
αίθουσα συνεδριάσεων». Σκέφτεται ένα με δυο λεπτά και με αργόσυρτα βήματα κατεβαίνει στην αίθουσα.
Πιστεύει, ότι αυτό μπορεί να είναι το κύκνειο άσμα του ως αυτοκράτορας.
Η καρδιά του κτυπούσε όλο και ταχύτερα, έφτασε έξω από την αίθουσα αλλά δεν εισήλθε. Κοίταξε γύρω του. Ο
ολόχρυσος τοίχος που διαχώριζε την αίθουσα από το διάδρομο, λαμπύριζε στο αμυδρό φως των φαναριών και
στη μέση του ξεχώριζαν επιβλητικά, μέσα σε χρυσαφένιες κορνίζες, ο δικέφαλος αετός και το πορτραίτο του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δεξιά και αριστερά τους, βρίσκονταν τα πορτραίτα όλων των βασιλιάδων που
διαδέχτηκαν το θρόνο, δηλαδή, των συγγενών του που του άφησαν κληρονομιά το Βυζάντιο. Ο Ιουστινιανός
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πήρε μια βαθιά ανάσα και θάρρεψε η ψυχή του. «Δεν γίνεται να παραδοθώ, η τόλμη και η αυταπάρνηση των
προγόνων μου, μας έφερε σε ένα αξιοζήλευτο σημείο. Πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου έναντι της μακράς
Ιστορίας μας». Ανοίγει τις πόρτες θριαμβευτικά, με ένα φωτεινό πρόσωπο το όποιο έδειχνε την
αποφασιστικότητα και τη θέλησή του να κυβερνήσει και να επιβάλει την τάξη. Όμως, η στάση του αυτή άραγε
θα κρατούσε για αρκετό χρόνο;
Κάθισε στο τραπέζι. Το συμβούλιο άρχισε να συζητά ή μάλλον να λογαριάζει το τι θα κάνει με το Βασίλειο. Ο
Ιουστινιανός καχεκτικός να τους παρακολουθεί ανήμπορος να αντιδράσει. Ξαφνικά ο αυτοκράτορας με μια φωνή
λέοντα που αντήχησε σε όλο το παλάτι, πρόσταξε να έχει την προσοχή τους. Ξεκίνησε να βγάζει λόγο : «Είστε
σίγουροι για τις πράξεις σας ή μήπως καλύτερα τις βλασφημίες σας; Γιατί θέλετε να τερματίσετε την ανέγερση
του ναού. Θέλετε να ξεσπάσει εμφύλιος; Τι θα κάνουμε τότε την αυτοκρατορία, αφού το Βυζάντιο θα είναι
διαλυμένο εδαφικά και πολιτικά; Πρώτα πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες και μετά τις φιλοδοξίες μας»,
είπε και κάθισε κάτω με την καρδιά βαριά σαν μολύβι.
Αμέσως, χωρίς να χάνει χρόνο σηκώθηκε ο αδελφός του βασιλιά αναφωνώντας «Δεν είσαι εσύ άξιος να μας
προσβάλλεις! Εάν κάποιοι έκαναν λάθος και ασπάστηκαν το Χριστιανισμό, εμείς θα το διορθώσουμε και ακόμη
θέλω να ξέρεις πως πάντα σε μισούσα γιατί μου έκλεψες το θρόνο, ήσουν ο αγαπητός του πατέρα. Ήρθε η ώρα να
πληρώσεις για τις αχαριστίες σου. Αλλά η τιμωρία σου θα είναι αργή και βασανιστική. Θα βλέπεις όλα όσα έχεις
κατακτήσει να καταρρέουν κάτω από τα πόδια σου. Στο πρόσωπο του βασιλιά

διακρινόταν η οργή και η

αγανάκτησή του για το μικροπρεπή και εγωιστικό τρόπο που σκεπτόταν ο αδελφός του. Έσφιξε τα δόντια και
σηκώθηκε για τελευταία φορά. «Ο διάβολος σας έχει καταβάλει! Δεν έχετε ούτε ιερά ούτε όσια. Αυτό νομίζετε ότι
είναι το τέλος μου, αλλά ακόμη έχω και λόγο και ρόλο να διαδραματίσω» .
Όλοι τον κρυφοκοίταξαν ειρωνικά και αποχώρησαν από την αίθουσα. Έμεινε μόνος του με την εικόνα του
Χριστού απέναντί του. Ήθελε να πιστεύει πως όλα ήταν ένα άσχημο όνειρο το οποίο δυστυχώς ήταν αληθινό.
Γονάτισε κάτω από την εικόνα του Χριστού, δάκρυσε κι άρχισε να προσεύχεται. Νόμιζε ότι όλα είχαν τελειώσει.
Ευχόταν να μπορούσε να έβαζε τροχοπέδη στο χρόνο και ζητούσε μέσα από την καρδιά του τη βοήθεια του Θεού,
να του δώσει ένα σημάδι, ένα στήριγμα για να πιαστεί. Προσπάθησε να σηκωθεί αλλά τα πόδια του δεν τον
στήριζαν, έπεσε στο δάπεδο ανήμπορος να κουνηθεί. Ό,τι κι αν του συνέβαινε, η ψυχή και το μυαλό του
παρέλυσαν και το σώμα του απλώς έδινε σχήμα στην ψυχή του. Ακούστηκαν βήματα να πλησιάζουν από το
διάδρομο. Ήταν αργά και αποφασιστικά και σαν να έσειαν τα θεμέλια του παλατιού. Θάρρεψε πως ήταν ο Θεός,
μα δεν ήταν! Ήταν το στήριγμα της ζωής του, η αγαπημένη του Θεοδώρα.
Το πρόσωπο της Θεοδώρας φεγγοβολούσε σαν τον ήλιο, φώτισε το σκοτάδι και εκείνο το βράδυ ήταν η
ομορφότερη στη γη. Όχι στο πρόσωπο και την κορμοστασιά, αν και σε αυτά δεν υστερούσε, αλλά στην καρδιά
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και τη θετική σκέψη. Ήταν πλημμυρισμένη από θεία αγάπη, αισιοδοξία και ελπίδα. Κοίταξε τον Ιουστινιανό, το
πρόσωπό του ήταν χλωμό, σκεπτικό, γεμάτο οργή και πόνο. Αυτή, το μόνο που έκανε ήταν να του χαμογελάσει
και να τον βοηθήσει να καθίσει στο θρόνο του. Στη συνέχεια, κάθισε και αυτή στα δεξιά του, του έπιασε το χέρι
και με αποφασιστική αλλά και γλυκιά φωνή, του είπε: «Είσαι ο Αυτοκράτορας και εδώ πρέπει να παραμείνεις,
για να βοηθήσεις το λαό και να τιμήσεις τον εαυτό σου και τους προγόνους σου. Σήμερα αρχίζει μια νέα εποχή» .
Ο Ιουστινιανός με τρεμάμενη φωνή που δύσκολα κάποιος μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε, απάντησε «Μα
πώς;». «Θα βρούμε τον τρόπο φτάνει να έχουμε τη θέληση», του ξεστόμισε η Θεοδώρα.
Όλη νύχτα ένα αμυδρό φως διακρινόταν στο βασιλικό δωμάτιο. Σκέψεις, υποθέσεις και ζητήματα! Όλα είχαν
λυθεί εκτός από ένα θεμελιώδες θέμα. Όμως η Θεοδώρα, έδωσε την τελική λύση. Καθώς η επομένη μέρα
ξημέρωσε, ο ήλιος γελούσε κοροϊδευτικά, ενώ οι αχτίδες του πρόσφεραν λάμψη σε όλη την Οικουμένη. Ο
Βασιλιάς μας οδηγεί στη δόξα! Ήταν η πρώτη κουβέντα του απλού λαού. Σε μια ύστατη προσπάθεια της
αναβίωσης της Ρωμαϊκής Οικουμένης, ο στρατός οργανώθηκε για πόλεμο ενάντια στα γερμανικά φύλα. Η
μητροπολιτική Ρώμη τους περίμενε να την απελευθερώσουν. Έτσι ο στρατός αναχώρησε για δρόμους
δύσβατους και επικίνδυνους, γεμάτους δυσκολίες και ταλαιπωρίες.
Στην Πόλη, όλα κυλούσαν ομαλά ή τουλάχιστον έτσι φαίνονταν. Όμως, ξέσπασαν αναταραχές με τους Πέρσες οι
οποίοι εισέβαλαν στις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου. Εν τω μεταξύ, η Θεοδώρα έφυγε για ένα μακρινό
ταξίδι, για διαπραγματεύσεις με τους Πέρσες. Μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις κατάφερε να έρθει σε
συμφωνία μαζί τους! Το μαντάτο όμως ποτέ δεν έφτασε στο Βυζάντιο. Εν τω μεταξύ, η Θεοδώρα έμεινε μακριά
από τη Βασιλεύουσα. Προς μεγάλη έκπληξη (στο Βυζάντιο), οι Πέρσες, όλως παραδόξως υποχώρησαν στα βάθη
της Περσίας.
Στο δυτικό μέτωπο του πολέμου, όλα πήγαιναν καλά, αλλά όχι τόσο καλά όσο ανέμεναν οι Βυζαντινοί.
Επανάκτησαν αρκετές περιοχές, αλλά δεν κατάφεραν να απελευθερώσουν όλα τα βυζαντινά εδάφη που
στόχευαν. Από τη μια οι συνθήκες διαβίωσης και από την άλλη η ηρωική αντίσταση των γερμανικών φύλων
τους παρεμπόδισαν. Η τελευταία μάχη έγινε για την απελευθέρωση των Μεδιολάνων, της πόλης όπου
υπογράφτηκε το «Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας» από το Μεγάλο Κωνσταντίνο το 314 μ.Χ . Η πόλη αυτή ήταν
ιστορικής αλλά και στρατηγικής σημασίας και θα τους επέτρεπε να διατηρήσουν όλη τη Ρώμη υπό Βυζαντινή
κυριαρχία. Η τελευταία μάχη είχε αρχίσει, πτώματα σκορπίστηκαν σε όλο τον κάμπο. Ξαφνικά ακούγεται μια
δυνατή φωνή να διαλαλεί: «Ο Ιουστινιανός κτυπήθηκε!» Τότε, ηρωικά όλοι οι στρατιώτες όρμησαν γεμάτοι
αποφασιστικότητα να προστατεύσουν τον αρχηγό τους, νεκρό ή ζωντανό. Σ' όλο αυτό τον κυκεώνα δεν
αντιστάθηκε κανένας Γερμανός και η πόλη παραδόθηκε στους Βυζαντινούς.
Ο Ιουστινιανός όμως χάθηκε, το κουφάρι του δεν βρέθηκε πουθενά και έτσι θεωρήθηκε νεκρός. Ο χαμός του
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σκόρπισε τη θλίψη σε όλο το στράτευμα. Τότε, το Στρατιωτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει το
μακρόσυρτο ταξίδι για την επιστροφή στην Πόλη. Εν τω μεταξύ, στην Κωνσταντινούπολη μια νέα τάξη
πραγμάτων επιβλήθηκε, οι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία. Ένα αναξιόπιστο και ανίκανο συμβούλιο
σφετερίστηκε την εξουσία. Τα αναπτυξιακά έργα καθώς και η ανέγερση του νέου μεγαλοπρεπούς ναού
τερματίστηκαν. Μια εποχή σκότους και αδιαφάνειας διαδέχτηκε την πρόοδο και το όραμα για μια δίκαιη και
χριστιανική κοινωνία. Ο στρατός ήδη έφτασε έξω από τις κερκόπορτες της πόλης, μια παράξενη σιωπή
απλωνόταν απ΄ άκρη σ' άκρη. Ο στρατός κατάκοπος, νηστικός και κουρασμένος σύρθηκε στο κέντρο της πόλης
αναζητώντας τους συγγενείς και λίγο φαγητό. Δυστυχώς, αντί να βρει ανάπαυση και λύτρωση από τις
κακουχίες της εκστρατείας, αντίκρισε τα βέλη και τα σπαθιά των σφετεριστών της εξουσίας. Αδελφικά βέλη
διαπέρασαν τις καρδιές και τα κουρασμένα κορμιά τους, κανείς δεν απέφυγε το θάνατο. Όλα υποδουλώθηκαν
στο σκοτάδι και τη διαφθορά, κανένας πάλι δεν υπήρχε για να αντισταθεί στα καταχθόνια σχέδια και την
ανηθικότητα των ολίγων. Ο πλούτος και τα χρήματα τα οποία οι σφετεριστές είχαν μοιράσει στο λαό
εξαγόρασαν τις συνειδήσεις του και τον οδήγησαν πάλι σε μια σκοτεινή και διεφθαρμένη ζωή.
Οι Πέρσες, ο παλιός εχθρός των Βυζαντινών, εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη
και άρχισαν πάλι να μηχανεύονται ύπουλα και καταχθόνια σχέδια για την κατάκτηση του Βυζαντίου.
Οργάνωσαν ένα αξιόμαχο στράτευμα και το αντιπαράθεσαν σε καίρια και ευάλωτα σημεία της αυτοκρατορίας.
Ήταν 28 Μαΐου όταν οι αγγελιαφόροι και φύλακες των συνόρων μετέφεραν το μαντάτο του πολέμου. Ένας
φοβερός και ανελέητος πόλεμος που θα πότιζε τη γη με αίμα. Η αδυναμία του βυζαντινού στρατού να
προστατεύσει τις μακρινές επαρχίες του. Τις άφησε στο έλεος των περσικών δυνάμεων, πόλεις και χωριά
λεηλατηθήκαν άγρια και ξεκληρίστηκαν. Τελικά, ο περσικός στρατός έφτασε έξω από την αποδιοργάνωτη και
διεφθαρμένη Κωνσταντινούπολη. Το συμβούλιο της πόλης, μη έχοντας άλλη επιλογή, ζήτησε εκεχειρία και
συνάντηση με τον Πέρση βασιλιά, το Χoρσόη.
[Στη σκηνή του Χοσρόη]
- «Γιατί θέλετε το κράτος μας;»
-«Γιατί δεν τηρείται τις συμφωνίες σας;»
-«Τι είναι αυτά που λέτε;»
-«Με την αυτοκράτειρα Θεοδώρα συμφωνήσαμε χρυσό για ειρήνη».
-«Από εμάς δεν έχετε να πάρετε τίποτα».
-«Τότε, ετοιμαστείτε να χάσετε τα κεφάλια σας».
Η πολιορκία της πόλης από τους Πέρσες συνεχιζόταν. Μόνο μια φορά άνοιξαν οι πύλες και εισήλθε ένα ζευγάρι
ταλαιπωρημένων ανθρώπων που τα πρόσωπά τους δεν φαίνονταν. Ήταν ο Κωνσταντίνος και η Θεοδώρα. Εν τω
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μεταξύ, ο πόλεμος με τους Πέρσες στα περίχωρα είχε τελειώσει. Πέθαναν όλοι εκτός από τον αδελφό του
Ιουστινιανού, τον Αργίλιο. Η εξουσία είχε επιστρέψει και πάλι στο νόμιμο διάδοχο. Ο Αργίλιος έτοιμος να
παραδοθεί επέστρεψε στο παλάτι. Δεν υπήρχε κανείς στο παλάτι ή μήπως υπήρχε; Ο Κωνσταντίνος καθόταν
ανυπόμονα στο θρόνο του. Ο Αργίλιος χωρίς να χάνει καιρό πήρε το λόγο.
-Επέστρεψες βλέπω!
-Ναι, για πάντα.
-Αντιλαμβάνομαι τα λάθη μου. Ο εγωισμός μου δεν μ' άφησε να δω την πραγματικότητα. Έχω προξενήσει
μεγάλη ζημιά στο λαό μας και σ' εσένα. Μου αξίζει η μεγαλύτερη τιμωρία.
-Αργίλιε, αδελφέ μου, η πίστη μας συγχωρεί, δεν πιστεύει στον «οφθαλμό αντί οφθαλμού». Έλα να σε
αγκαλιάσω, να μονιάσουμε γιατί έτσι θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα του κράτους
μας.
Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, χρήματα και δώρα προς το Χοσρόη, οι Πέρσες τουλάχιστο για την ώρα
είχαν αποχωρήσει. Η ανοικοδόμηση της πόλης άρχισε αμέσως. Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί αλλά το αποτέλεσμα
ήταν υπέρλαμπρο, με το καμάρι της Βασιλεύουσας, την Αγιά-Σοφιά, να στέκεται και να εξυμνεί το Χριστό. Ο
νέος καθεδρικός ναός είχε κτιστεί καλύτερα από κάθε άλλη φορά με το όνομά του να δηλώνει την ιστορία του
έθνους και τον προσανατολισμό του κράτους. Ο τελευταίος λόγος του Ιουστινιανού τη μέρα των εγκαινίων ήταν:
«Νενίκηκα σε Σολομώντα». Ήταν τόσο μεγάλη η εκκλησία για να χωρέσει όλη η σοφία του Θεού. Έτσι
ονομάστηκε «Αγία Σοφία» ή αλλιώς εκκλησία «Της του Θεού Σοφίας».
Γιώργος Δημητρίου, β3
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Της Τέχνης τα καμώματα
Αυτοπροσωπογραφία
Κεραμιδά Άννα, β2

Καντζά Μαρίτα, β4
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Της Τέχνης τα καμώματα
Σχέδιο εκ του φυσικού και πειραματισμός

Λουκά Μάρκελλος, β3

Τορνά Στέφανη, α1
Θεοδώρου Μαρία, β5
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«Ο Κόσμος της Κύπρου», oμαδική εργασία μαθητών

138

Της Τέχνης τα καμώματα
Διάφορες Εργασίες Μαθητών

Δήμου Σοφία, β5

Νικολάου Κωνσταντίνα, α4

Πορά Λαμπριανή, β5

Κυπριανού Χριστίνα, β4

Πιτσιλλή Χρίστος, β5
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Ιμπρεσιονισμός

Σιάτ Μιράντα, α4

Τυρίμου Ειρηναίος, α6

Ττάκκας Χρυστόφορος, α6

Μιχαηλίδου Μυρτώ, α3
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Ιμπρεσιονισμός

Ζαμφίρ Άλεξ - Κωνσταντίν, α3

Κυριάκου Ανδρέας, α4

Ορφανίδης Ιάκωβος, α2
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ΧΗΜΕΙΑ
Επίσκεψη στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας

Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα μεταλλεία στον κόσμο, βρίσκεται στον
ίδιο χώρο όπου λειτουργεί τα τελευταία 4500 χρόνια. Η Κύπρος συνδέεται με το χαλκό από τα πρώτα στάδια
παραγωγής και διάδοσης της χρήσης του. Ο χαλκός της Κύπρου εξαγόταν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο,
λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα άλλα προϊόντα. Στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας έχουν παραχθεί συνολικά
50000 τόνοι χαλκού, στα 4000 χρόνια λειτουργίας του. Η μεταλλευτική δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι τον
4ον αιώνα μ.Χ. και στη συνέχεια υπήρξε μια ύφεση. Αναβίωσε ξανά το 1916 από την εταιρεία Cyprus Mines
Corporation (CMC).

Από εργασία της Δημιάνας Λούκα, γ5

142

English
CREATIVE WRITING! PROJECTS OF OUR STUDENTS!
My house
I live in a big house in a village with my family. Around my house there is huge garden with colourful flowers and
many trees. There aren't many houses near my house. There are fields with vegetables and wheat.
When you get into my house you can find the living room and the dining room. The living room is very big with
modern sofas and beautiful paintings. The dining room has ten chairs and a wooden table. On the table there are
white candles. From the living room you can access the kitchen. The Kitchen has also a wooden table with a vase full
of flowers. During the winter we spend a lot of time in the kitchen because there is a fireplace. There is a big TV and
opposite the TV there is a brown sofa. Opposite the fireplace there are two orange armchairs.
My house has three bedrooms. My bedroom is very comfortable. There is a desk, two beds and my bathroom. My
brother's room is the same with mine, but it has only one bed. I have two beds because very often a friend of mine
stays with us. My parents' bedroom is very big and it has a double bed, a big mirror and a lot of paintings. There is a
bath and a jaccuzi. Upstairs, there is a playroom with a lot of games. Next to it, there is a bathroom. In the play
room we play table tennis and play station. Also, there is a gym.
Out of the house there is a traditional stone yard with a big bar in front of the barbeque. In the middle of this yard
there is a big wooden round table with twelve chairs. We also have a swimming pool with six sun beds and three
umbrellas around it. Next to the swimming pool there is a beautiful kiosk with white curtains and bamboo sofas.
I like very much my house. I enjoy every moment I spend there, playing football on the grass, swimming in the pool
or playing upstairs. I love it!
George Andreou, a2
My house
I live in a two – storey house in a village near Nicosia with my parents and my cats. At the front of the house there is
a small garden, the garage and the basement. When you get into it, you can ﬁnd the entrance hall with my piano
and the dining-room. There is a large wooden dining table with twelve chairs and a big painting on the wall. On the
right there is a spacious, modern kitchen and opposite the kitchen, the living-room and a stone built ﬁre place lie.
The living-room has a black sofa, two white armchairs, two coffee tables and four windows. Opposite the sofa there
is a TV set. There is also a small bathroom and a storage room next to the kitchen. Upstairs there is a long hallway
and there are two airy bedrooms, a study, a small kitchen with a washing machine and a dryer, a large bathroom, a
shower and a play room. There is also a small balcony with a view to the forest and the river. The room I like most is
my bedroom because it is decorated beautifully and it is very comfortable.
The garden at the back of the house is my favorite place. There is a large covered terrace with wooden furniture,
something like a deck. In summer, we usually take meals there. We also have a swimming-pool. We planted a lot of
trees in the garden, like trees which produce apples, lemons, oranges, ﬁgs, grapes, olives and peaches. I enjoy
planting vegetables and ﬂowers with my father in the backyard very much. I also play with my cats in the garden
and have fun.
I love my house very much and it is the place I like spending my time in.
Stephanie Torna, a1
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My self
My name is Maria Ioannou. I'm twelve years old and I live in Pera Orinis. It is a village in the area of Ancient kingdom of
Tamassos near the capital of Cyprus, Nicosia.
I like meeting my friends, making jewelleries and I like sports and especially track, but I can't say I don't like painting
or reading mystery-teen books!!
My school is called B' Regional Gymnasium School of Nicosia and it is located near Nicosia. It has two floors with several
trees and various decorated rooms. I'm in class A6, a little funny class, but we are all very tied!
In my village there are many interesting things to see. There are many traditional houses with lovely gardens. We
maintain our old and traditional buildings, like for example the first church which was built in the village, that of
Archangel Michael. If someone visits my village he/she can also see the old watermill where the bread is ground, the
river Pediaios passing by, and in the center of the village the church of Panayia Odigitria as well as the church of
Archangel too. Apart from the culture of the village you can admire the beautiful nature and mountains. If the visitor
wants to stay in the village he/she can rent a room in a traditional building and take part in various activities, like
the manufacturing of the traditional Cypriot cheese “halloumi”.
Cypriot Christmas custom resemble those of Greece. On Christmas Eve we usually wander around the neighborhood
from door to door wearing cute red hats, carrying triangles, flutes or even guitars and sing “kalanda” (Christmas
carols) and people offer us some money and sweets.
And if children weren't naughty during the past year, they will get a gift from Ayios Vasilis (Santa Claus), who visits all
houses on New Year's Eve. Santa Claus flies all over the world, but here in Cyprus, is able to enjoy a tasty piece of a pie
named after him, Vasilopitta , in which there is a hidden 'lucky' coin (the one who finds the lucky coin must keep it in
his wallet for the rest of the year, meaning he'll never be left without money in his pockets!), and a piece of the pie is
saved for Agios Vasilis (Santa Claus).
But what about Kalikantzaroi? These ''impish'' black sprites, according to Cypriot tradition, live in the centre of the
Earth and come against people, during the period from Christmas time up to Epiphania. They enter houses by a
chimney-invasion and cause all kinds of trouble. They wet the fire in the fireplace, make the milk sour or even climb on
people's back making fun of them! In order people to protect themselves, wrap a string of basil around a cross and
sprinkle it around the house with holy water throughout these 12 days (from Dec. the 25th till Jan. the 6th ). Other
ones, who want to seduce “Kalikantzaroi”, make loukoumades (tasty bites with honey), throw them upon their house
roofs managing in this cute way to keep the nasty creatures away, while singing a wish song. These are only two of
many, many customs of Cyprus but.. I can't tell them all! I will be back again soon.
Bye for now,
Maria Ioannou, a4
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The island of Cyprus
Cyprus, officially the Republic of Cyprus, is the third largest island in the
Mediterranean Sea. It is located in the eastern part of Mediterranean at
the crossroads of Europe, the Middle East, Asia and Africa.
Cyprus has had many names, but it thought that the origin of the name is from the ancient word for copper
(Kypros) which was discovered in the island during the Bronze period.
Cyprus is one of the most beautiful islands in the Mediterranean and a popular tourist destination. It attracts
over two million tourists per year for its sandy beaches, the golden and clean waters, nature, hospitality of the
locals, the culture and archaeological sites.
Cyprus has six major cities, Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Famagusta and Kerynia. Famagusta and Kerynia
are under Turkish occupation since the invasion of the Turkish troops in 1974. Turkey still occupies about 37% of
the island.
The capital of Cyprus, Nicosia, is situated in the centre of the island and is the main business centre. The second
largest town is Limassol on the south coast, the island's chief sea port and important tourist resort. Larnaca on
the south coast provides the island with its second commercial sea port and is one of the island's leading tourist
resorts with Larnaca International Airport located to the south of the city. Paphos, lying on the west coast of the
island, is a tourist resort with an attractive fishing harbor as well as the island's second International airport.
Several kinds of museums are located in Cyprus. The most famous is the 'Cyprus
Archaeological Museum' in Nicosia but there very interesting museums in other cities
like 'Thalassa Municipal Museum of the Sea' in Ayia Napa and 'Limassol Medieval
Museum' in Limassol. Also there are many sights in all cities like Neolithic settlements,
ancient Greek temples, Roman theatres, Christian, Byzantine and Gothic churches,
impressive medieval monasteries and castles, Venetian fortifications, Ottoman mosques
and British colonial buildings. Some important places of Cyprus are:
Choirokoitia: The Neolithic settlement is one of the most important prehistoric sites in the eastern
Mediterranean and is included in the UNESCO World Cultural Heritage list since 1988.
Kourion: The magnificent Greco-Roman theater was designed in the 2nd century BC. The site is rich in
archaeological findings, including a private Roman villa, in Early Christian Basilica, and the houses of Achilles and
the Gladiators, which have fine mosaic floors.
Stefanie Torna, a1
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Νανοτεχνολογία
Η νανοτεχνολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανάπτυξη και χρήση κατασκευών, συσκευών και
συστημάτων που έχουν μοναδικές ιδιότητες και λειτουργίες εξαιτίας του πολύ μικρού τους μεγέθου και οι οποίες
στηρίζονται στην επεξεργασία του νανόμετρου, που ισούται με το 1/80000 μιας ανθρώπινης τρίχας. Ένα από τα
επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας είναι το μπουφάν με ενσωματωμένο μικροτσίπ για μαθητές, το οποίο θα μπορεί να
ενημερώνει μέσω κινητού τηλεφώνου τους γονείς ή την Αρμόδια Αρχή για την ασφάλεια και την υγεία ενός μαθητή.
Δυστυχώς όμως, το κόστος τέτοιων εφαρμογών είναι υψηλό και οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν ποτέ.
Μάριος Ρούσου, γ1
Ένα μικροσκοπικό δημιούργημα της νανοτεχνολογίας στο μπουφάν ενός μαθητή σίγουρα θα ήταν πολύ χρήσιμο. Τι
συνέπειες, όμως, θα είχε αυτό, εάν ενσωματωνόταν στα ρούχα κάθε πολίτη;
Κατά τη γνώμη μου, εάν αυτό το τσιπ ενσωματωθεί στα ρούχα κάθε πολίτη αυτός θα νιώθει άβολα, γιατί με αυτό τον
τρόπο θα παραβιάζεται η ιδιωτική του ζωή και δεν θα έχει προσωπική ελευθερία. Αντιθέτως, σε χώρες όπου υπάρχει
αυξημένη εγκληματικότητα, το μέτρο αυτό θα συμβάλει στην ασφαλή διακίνηση των πολιτών. Όσον αφορά στους νέους,
με αυτό το τσιπ θα μειώσει τις πιθανότητες οι μαθητές να ασχολούνται με παράνομες δραστηριότητες τις ώρες που
κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στην τάξη και να κάνουν μάθημα, αφού θα μπορούν να ελέγχονται από τους γονείς και
τους καθηγητές τους. Πιστεύω ότι το μπουφάν αυτό θα λύσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα δημιουργήσει
για αυτό υποστηρίζω τη δημιουργία του.
Γεωργία Νικολάου, γ2

Πιστεύω ότι η χρήση του «έξυπνου μπουφάν» αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα του ατόμου
κυρίως όσον αφορά στην υγεία. Ακόμα μπορεί να βελτιώσει τους τρόπους ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ωστόσο, με την
εγκατάσταση των μικροτσίπ, τα οποία θα εκπέμπουν και θα απορροφούν μικροκύματα, μπορεί να υπάρξουν μακροχρόνια
προβλήματα στην υγεία.
Ιωάννα Παπαηρακλέους, γ2
Πώς θα ήταν ο κόσμος αν στα ρούχα του κάθε ανθρώπου υπήρχε ενσωματωμένο ένα μικροτσίπ; Κάποιος θα σε έλεγχε
συνεχώς και εσύ θα έλεγχες κάποιον άλλο χωρίς σεβασμό στην προσωπική ζωή. Η ζωή μας θα γινόταν πιο αγχωτική αν
ξέραμε ότι όλες οι κινήσεις μας καταγράφονται. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να παρακολουθεί τη ζωή και να επεμβαίνει
στην προσωπικότητα του άλλου. Η ζωή του καθενός είναι δική του υπόθεση!
Αλέξανδρος Ανδρέου, γ5
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δημιουργικές εργασίες
Στόχος μου ήταν να φτιάξω ένα
φωτιστικό χρησιμοποιώντας ένα
μικρό κουτάκι του καφέ, το οποίο
έβαψα με άσπρο σπρέι. Επίσης έβγαλα
δύο τρύπες με το τράπανο στήλης,
όπου θα στερεωνόταν η λάμπα και το
καπάκι της μπουκάλας καθώς και ο
διακόπτης.
Έκοψα μια μπουκάλα
γάλακτος του 1,5 λίτρου και τη
βίδωσα πάνω στο καπάκι της
μπουκάλας. Μέσα στο κουτί έβαλα την
μπαταριοθήκη και το διακόπτη, ώστε
να μπορεί να ανοίγει το καπάκι για να
αλλάζει η μπαταρία και να μπορεί να
ανάψει. Στο τέλος, το διακόσμησα με
κορδέλες, κουμπιά και χαρτί.
Στέφανη Τορνά, α1

Ο μαθητής του α2 Νεκτάριος Ξυναρής
προετοιμάζει το όχημά του
για τον αγώνα ταχύτητας!

Μια όμορφη βάση για το κινητό τηλέφωνο

Αγώνες ταχύτητας με μπαλόνι

από τη μαθήτρια Δήμητρα – Στέφανη Δημητριάδη α2

από μαθητές του α3!
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον, για εμάς και τα παιδιά μας, πρέπει να ζούμε
με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε να μην επιβαρύνουμε άλλο τον πλανήτη
μας. Για αυτό σήμερα, όλο και περισσότερο τονίζεται η αναγκαιότητα εξοικονόμησης
ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή. Πρέπει να αξιοποιούμε την ενέργεια από μη
ανανεώσιμες πηγές με σύνεση, έχοντας την κατάλληλη γνώση και πρακτική εφαρμογή. Η
απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά προβλήματα, έχουν ως
συνέπεια την αλλαγή της συμπεριφοράς μας τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Πώς όμως εξοικονομούμε
ενέργεια στα σχολεία; Είναι δυνατή η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σχολεία;
Πιο κάτω σας προτείνουμε απλές καθημερινές ενέργειες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.


·Αντικαθιστούμε τους συμβατικούς λαμπτήρες με λαμπτήρες υψηλής απόδοσης και χαμηλής

ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς επίσης αξιοποιούμε το φυσικό
φωτισμό.


Απενεργοποιούμε τις συσκευές θέρμανσης 30 λεπτά πριν.



Ζεσταίνουμε νερό με ηλιακό θερμοσίφωνα.



Χρησιμοποιούμε καταναλώσιμα υλικά χωρίς σπατάλη.



Επιδιορθώνουμε τις χαλασμένες συσκευές άμεσα.



Άχρηστα υλικά τα στέλνουμε για ανακύκλωση, όπως μπαταρίες, χαρτί,

πλαστικά, ηλεκτρικές συσκευές


Χρησιμοποιούμε με σύνεση το χαρτί και επαναχρησιμοποιούμε κόλλες γράφοντας στην πίσω μεριά.



Αξιοποιούμε το νερό της βροχής

για το πότισμα φυτών και δέντρων που βρίσκονται σε διάφορα

σημεία στον κήπο του σχολείου.


Αν το σπίτι μας βρίσκεται κοντά στο σχολείο μπορούμε να μετακινηθούμε είτε με τα πόδια είτε με το

ποδήλατο ή και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.


Μπορούμε να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες, ανάλογα φυσικά με τις καιρικές

συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή που είναι χτισμένο το σχολείο μας.


Εφαρμόστε τα λοιπόν! Είναι απλά και εύκολα! Όλοι μπορούμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα!
Χρίστια Πηλαβά, β5
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ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πολλά χρόνια τώρα, κύριο αίτημα των μαθητών μας υπήρξε η ανάγκη τους για ένα χώρο όπου θα
μπορούν να ψυχαγωγούνται τα διαλείμματα κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες που το κρύο είναι δριμύ.
Γι΄ αυτό όταν άρχισαν τα πρώτα έργα ανάπλασης του χώρου γύρω από το κυλικείο, το χαμόγελο άνθισε
στα πρόσωπά τους. Κιόσκια, ξύλινα τραπεζάκια και επιτραπέζια παιχνίδια έδωσαν νέα πνοή στον άλλοτε
κρύο και απρόσωπο χώρο.

Σιγά σιγά η ιδέα της ανάπλασης του χώρου άρχισε να διαμορφώνεται και μια πρωτοποριακή σχεδιαστική και
κατασκευαστική ιδέα μαθητών της Α΄ τάξης στα πλαίσια του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας πήρε το δρόμο της.
Πρόκειται για γραφική τρισδιάστατη απεικόνιση του κτιρίου του σχολείου και του περίβολου χώρου, με το
αρχιτεκτονικό πρόγραμμα SKETCHUP που δίνει τη δυνατότητα τρισδιάστατης πλοήγησης εντός των χώρων
του σχολείου. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει ένα εργαλείο στο μαθητή, ώστε ο ίδιος να αξιολογεί και να
διαμορφώνει τους χώρους του σύμφωνα με τις ανάγκες του για ψυχαγωγία και λειτουργικότητα του χώρου,
αναπλάθοντας τους υπαίθριους χώρους σε πάρκα, γήπεδα φούτσαλ ή ακόμα σχεδιάζοντας ένα κολυμβητήριο
για την Φυσική Αγωγή. Το σχεδιαστικό μέρος θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή μακέτας του «σύγχρονου
σχολείου».
Στις φωτογραφίες φαίνεται το στάδιο στο οποίο οι μαθητές έχουν φτάσει μέχρι τώρα.
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Μαθητική Κοινότητα

Ποια νέαν ωραιότη θ' αστράψεις
στην όψη μου;
Μέσα στον ακοίμητο αιθέρα
η βαθιά γνωριμιά μου ν' ανάψει
τη νέαν αβασίλευτη μέρα;
Να, ο χιτώνας μου λάμπει,
γυαλίζει σαν του άμμου το κρίνο.
Μιαν απόγειαν αγνότη φυσάει.
Κυβερνάω στην απάρθενην έρημο
μια αρετή και μια νιότη.
Γαληνά λάμπουν όλα,
πολύβοα. Σε όλα
δράμει φως. Και η ψυχή μου θαυμάζει
τα γνώριμα μύρα,
βαθιά τα δοξάζει.
Από την ποιητική συλλογή
«ΑΛΑΦΡΟΪΣΚΙΩΤΟΣ», Α. Σικελιανός

Το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου μας
Διευθύντρια:

Θωμά Άντρη

Πατρόκλου Μάριος

Αντωνίου Αβραάμ Ελένη,

Μάου Μαρία

Αχεριώτη Αυξέντη Άντρη

Διπλάση Νίκη, Β.Δ.Α΄

Λαδά Μαρία

Λαζάρου Αθηνά, Β.Δ.

Συμεωνίδου Χριστίνα

Πολυβίου Θέμης, Β.Δ.

Αδαμίδου Μελίνα

Παναγής Γιώργος, Β.Δ.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Λεβέντης Μόδεστος, Β.Δ.

Ευθυμίου Κωνσταντία

Τσαγγαρίδης Μιχαλάκης, Β.Δ.

Δημητρίου Δωρίτα

Κυλίλη Αγάθη, Β.Δ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΤΕΧΝΗΣ
Ευσταθίου Χαραλαμπία

Μιτσίδου Ελένη

Πασχάλης Σωτήρης
Παπαδοπούλου Ανδρούλα

Κοιλιαρής Νίκος

Μιχαήλ Σαβούλλα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ

Πόλεου Μαργαρίτα

Καρεκλά Όλγα

Ιωάννου Γιωργούλα

Σημαδιακού Μαρία

Ιωάννου Ιωάννης

Σοφοκλέους Ξένια

Χατζηλοΐζου Μαρία

Κουτσάνθιμου Χριστίνα

ΧΗΜΕΙΑΣ

Συμεωνίδου Μαρίνα

Χριστοφόρου Χριστάκης

Πολυκάρπου Μαρία

Αναγιωτού Χρυστάλλα

Κασιουρή Ευγενία

Παπαλουκά Έλενα

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κρητικού Χριστίνα

Τομασίδου Δέσποινα

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Βαρνάβα Ξανθουδάκη Ελένη

Ιωσήφ Γεωργία

Λεβέντη Χριστοθέα

Μαυρή Χρυστάλλα

Αντωνίου Στέλλα

Ιωάννου Έλενα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χαραλάμπους Ευαγγελία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Άνιφτος Πολύκαρπος

Ανδρέου Μαρία

Ναθαναήλ Ανδρούλα

Παπαπαρασκευά Σταυρούλα

Νεοκλέους Ελένη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ KAI

Γεωργίου Γιώργος

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ιεροδιακόνου Κωνσταντίνα

Πατσαλίδης Μάριος

Θεοδώρου Γιάννος
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Διευθυντική Ομάδα
Αντωνίου Αβραάμ Ελένη,
Διευθύντρια
Διπλάση Νίκη, Β.Δ.Α΄
Λαζάρου Αθηνά, Β.Δ.
Πολυβίου Θέμης, Β.Δ.
Παναγής Γιώργος, Β.Δ.
Λεβέντης Μόδεστος, Β.Δ.
Τσαγγαρίδης Μιχαλάκης, Β.Δ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Θέκλα Κωνσταντίνου, Νίκη Λάμπρου, Αντιγόνη Μακκούλη
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γιαννούλα Χριστοφόρου, Ιουλία Νεοπτολέμου, Βαθούλα Γεωργίου, Χριστούλα Φωτίου, Νεοφύτα Κκολιά
ΥΠΕΥΘΥΝOI ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Θεόδουλος Αντρέου, Μαρία Αντρέου, Αντιγόνη Αλεξάνδρου
ΣΥΝΟΔΟΙ
Ροδούλα Παπαδοπούλου, Βασιλική Σάββα, Χριστιάνα Σάββα, Χρίστος Αντρέου , Μάριος Αναστασίου
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Δώρα Παναγιώτου
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Γ1

Τμήμα Γ1: Γεωργίου Σπύρος, Γεωργίου Χριστιάνα, Γιασεμή Κυριάκος, Γούναρη Νικόλαος, Ελευθερίου Κυριάκος,
Ηρακλέους Στέφανη, Θεοδώρου Ανδρέας, Θωμά Άννα, Ιορδάνοβ Χρύσω-Στέφανη, Κουμίδου Αμαλία, Μαυρή Χαρά,
Μηνά Αναστάσιος, Μιχαήλ Αλεξάνδρα, Παπαηρακλειδίου Παναγιώτα, Παπαστυλιανού Έλενα, Ρούσου Μάριος,
Σάββα Μιχάλης, Τσαγγάρη Ανδρέας, Χατζηλούκα Λουκάς, Χατζηπαναγή Αντρέας, Χριστοδούλου Ελισάβετ
Υπεύθυνος Καθηγτής: Συμεωνίδου Χριστίνα, Μαθηματικός
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Γ2

Τμήμα Γ2: Βας Αθηνά, Ευριπίδου Διαμάντω, Ευσταθίου Ανδρέας, Θεοδώρου Ραφαέλλα, Ιεροδιακόνου Γιώργος,
Ιωάννου Μαρία, Κατσαύρα Γεωργία, Κατσαύρας Ραφαήλ, Κιττήρα Μιράντα, Κολά Νικόλας, Κουρουφέξη Άννα,
Κουρράς Παρασκευάς, Κωνσταντίνου Ηλιάνα, Κωνσταντίνου Χρίστος, Μαυρομμάτη Αθηνά, Μιχαήλ Ιωάννης,
Μιχαηλίδου Σοφία, Μούρου Χρίστος, Νικολάου Αναστάσιος, Νικολάου Γεωργία, Παπαηρακλέους Ιωάννα, Παφίτη
Ελεάνα, Προδρόμου Μιχάλης
Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταυρούλα Παπαπαρασκευά, Καθ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
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Γ3

Τμήμα Γ3: Butacu Christian , Γεωργίου Αναστασία, Γεωργίου Νάσια, Γκαμίλ Άτλη Παναγιώτης, Δημητρίου
Ανδρέας, Δημητρίου Νικόλας, Ευσταθίου Γεωργία, Κάττου Μαρία, Κυριάκου Ιωάννης, Κωνσταντίνου Νικόλας,
Μηνά Βασιλική, Μιχαήλ Μαρία, Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Μουσκή Μερόπη, Ξυναρής Δημήτρης, Παναγίδη
Στυλιάνα, Πέτρου Νικόλας, Τσιούρεα Ραλούκα, Χατζηχριστοδούλου Αθηνά, Χριστοδούλου Νεκτάριος, Χριστοφή
Στέφανος, Χρυσάνθου Ανδρέας
Υπεύθυνος Καθηγητής: Άντρη Θωμά, Μαθηματικός
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Γ4

Τμήμα Γ4: Αβραάμ Σάββας, Αλεξάνδρου Αντρέας, Αντρέου Βασίλειος, Βασιλείου Παναγιώτης, Γαβριήλ Γαβρίλης,
Γεωργίου Ραφαέλλα, Γιαννάκη Μιχάλης, Θρουμπάρη Νίκη, Ιακώβου Άντρη, Ιακώβου Μαρία, Ιωάννου Μαρία,
Ιωάννου Μάριος, Κότσαπας Κωνσταντίνος, Κυριάκου Μικαέλα, Κωνσταντίνου Άντρεα, Μακαρίου Μαρία,
Νικολάου Μάριος, Παπαδοπούλου Δέσποινα, Παττίχης Παναγιώτης, Πεττεμερίδη Μαρία, Ρώσσου Βασιλεία,
Σταύρου Σάββας, Φιλίππου Άντρεα, Χατζηκώστα Νεκτάριος
Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτήρης Πασχάλης, Θεολόγος
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Γ5

Τμήμα Γ5: Ανδρέου Αλέξανδρος, Ανδρέου Κατερίνα, Αντωνίου Χάρης, Αποστολίδης Γιώργος, Αυγουστή Νικόλας,
Αυγουστίνου Δήμητρα, Βασιλείου Θεοδώρα, Δημητρίου Χρίστη, Ιωαννίδης Αρίσταρχος, Καψουλλή Θεόδωρος,
Κλαδευτηράς Γεώργιος, Κουλλουπά Χάρης, Κωνσταντίνου Ανδρέας, Λούκα Ντιμιάνα, Νεάρχου Παναγιώτης,
Παπακυριακού Κωνσταντίνος, Παπαπαναγιώτου Παναγιώτα, Παπαπέτρου Δήμητρα, Ρούσου Θεόδωρος,
Τήλλυρος Λουκάς, Τσίτσος Αλέξης, Χαραλάμπους Χαρά, Χατζηστυλλή Αναστασία, Χριστοφή Ελίνα
Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαρία Λαδά, Μαθηματικός
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Γ6

Τμήμα Γ6: Canciu Ionut Christian , Αβερκίου Μαρίνα, Αναστασίου Καλλιόπη, Ανδρέου Έλενα, Αρναούτης
Κυριάκος, Βίκτωρος Ανδρέας, Γεωργίου Μικαέλλα, Γκροζεάνου Λορετάνα, Γλαύκου Γεώργιος, Μιχαήλ Χριστίνα,
Μιχαηλίδης Μιχάλης, Νεοκλέους Άδωνης, Παναγιώτου Γερασημίνα, Παύλου Άντρια, Πολυβίου Πωλίνα,
Πολυδώρου Γεώργιος, Σιαλή Αναστασία, Σωτηρίου Αντρέας, Σωφρονίου Παναγιώτης, Χατζηνικοδήμου Ελενίτσα,
Χριστοδούλου Λοΐζος, Χρυσοστόμου Μιχάλης, Χρυσοστόμου Νικόλας
Υπεύθυνος Καθηγητής: Χριστοθέα Λεβέντη, Φιλόλογος
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αντί ... Επιλόγου...

Γιαννάκη Μιχάλης, γ4
T' αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις
όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας
και βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες ελπίδες,
πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις.
Κι όμως χτες βράδυ εδώ, σε τούτη τη στερνή μας σκάλα
όπου προσμένουμε την ώρα της επιστροφής μας να χαράξει
πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη
μιας φθινοπωρινής μπόρας, το φεγγάρι
ξεπέρασε τα σύννεφα, και γίναν
τα σπίτια στην αντίπερα πλαγιά από σμάλτο.
Σιωπές αγαπημένες της σελήνης.
Είναι κι αυτός ένας ειρμός της σκέψης
και βιάζεσαι ν' ανοίξεις τη καρδιά σου…
Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν.
Γ. Σεφέρης, Τελευταίος Σταθμός

