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Χαιρετισμοί

Χαιρετισµός
Κάθε φορά, που καλούµαι να προλογίσω το
περιοδικό του σχολείου µας «Μαθητικές
Πινελιές»,
αισθάνοµαι µεγάλη χαρά και
ικανοποίηση.

σχολικό
έργο
και ασφαλώς το
ψηλό
επίπεδο
των µαθητικών
επιτευγµάτων.

Ακόµα µια σχολική χρονιά έχει τελειώσει και
όλοι νιώθουµε περήφανοι, γιατί πετύχαµε
όλους τους στόχους, που είχαµε θέσει από την
αρχή. Στόχοι µαθησιακοί, συναισθηµατικοί,
οργανωτικοί και υλικοτεχνικής υποδοµής έχουν
επιτευχθεί πλήρως.

Ιδιαίτερα, όµως
πιστεύω,
πως
οι
ίδιοι
οι
µαθητές θα το
ανοίγουν
στο
µέλλον και θα
σκιρτά η ψυχή
τους καθώς θα
φέρουν
στο
µυαλό γλυκές αναµνήσεις από τη µαθητική
τους ζωή, το δικό τους ρόλο µέσα και έξω
από την τάξη.

Τη χαρά µας, όµως επισκιάζει η απώλεια του
αδικοχαµένου και πολυαγαπηµένου µαθητή
µας Χριστόφορου Χριστοδούλου. Έχασε τη
ζωή του στο άνθος της ηλικίας του. Το
σχολείο τιµά τη µνήµη του και αφιερώνει
σ’αυτόν την παρούσα έκδοση. Θα ζει
πάντοτε στις καρδιές µας ως ο µαθητής, που
διακρινόταν για την εξυπνάδα του, το πλατύ
του χαµόγελο, την κοινωνικότητά του – είχε
τόσους φίλους! – τη δυναµικότητα του
χαρακτήρα του. Είθε ο Θεός να τον
κατατάξει µεταξύ των αγγέλων.

Θα θυµούνται συµµαθητές, καθηγητές,
περιβάλλον, µαθήµατα, επιτυχίες, αποτυχίες,
τις χαρές, τους προβληµατισµούς και τα
όνειρα της εφηβικής ζωής τους. Τότε κάθε
άσχηµη στιγµή θα έχει σβηστεί, και όλοι θα
λένε, πως τα µαθητικά τους χρόνια ήταν τα
καλύτερα.

Η φετινή έκδοση αφιερώνεται, επίσης, τιµής
ένεκεν, στους πρώτους αποφοίτους του
Λυκείου. Τους συγχαίρω όλους θερµά, τους
διαβιβάζω την αγάπη µου και τους εύχοµαι
κάθε επιτυχία στη ζωή. «Στο καλό και καλή
τύχη όπου και να πάτε».

Κάθε επιτυχηµένη έκδοση είναι έργο
πολλών. Γι αυτό θέλω να ευχαριστήσω και
να συγχαρώ όλα τα µέλη της εκδοτικής
οµάδας και κάθε άλλο συντελεστή για την
εργατικότητα,
το
ζήλο,
το
πνεύµα
συνεργασίας που επέδειξαν, και ιδιαίτερα για
το τελικό αποτέλεσµα που πέτυχαν.

Είµαι σίγουρη, πως κάθε αναγνώστης του
περιοδικού θα εκτιµήσει την όλη προσπάθεια
για την έκδοση, το πλούσιο και πολύπλευρο

Μαρία Κρητικού, Γενική ∆ιευθύντρια

[5]

Χαιρετισμοί

Χαιρετισµός
Το
Γυµνάσιο
–
Λύκειο
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
συµπληρώνει φέτος τα έξι χρόνια λειτουργίας
του. Στα έξι αυτά χρόνια το σχολείο
καταξιώθηκε µέσα στον εκπαιδευτικό χώρο και
αγκαλιάστηκε από την κοινωνία γύρω του.
Μεγάλωσε,
ολοκληρώθηκε,
ωρίµασε.
Προσφέρει ολόπλευρη και αποτελεσµατική
αγωγή:
γνωστική,
συναισθηµατική,
ψυχοκινητική. Πέραν από την απαραίτητη
γνώση,
πλάθει
χαρακτήρες
ελεύθερους,
υπεύθυνους, δηµιουργικούς, µε αρχές και αξίες
στη ζωή, χρήσιµους στην κοινωνία.
Το
σχολικό
περιοδικό
«ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΕΛΙΕΣ» ακολουθεί παράλληλη πορεία.
Εκδίδεται για έκτη συνεχή χρονιά. Είναι
καθρέφτης του επιτελούµενου σχολικού έργου.
Η έκδοσή του, όµως, δεν αποτελεί µονόδροµο.
Χρόνο µε το χρόνο διαφοροποιείται και
βελτιώνεται τόσο στο περιεχόµενο όσο και
στην εµφάνιση. Γίνεται πιο καινοτόµο, πιο
δηµιουργικό
και
πιο
ελκυστικό
στον
αναγνώστη. Εξ’ άλλου η καινοτοµία και η
δηµιουργικότητα ήταν στόχοι υπό έµφαση στη
χρονιά που µας πέρασε.

Στην
ενότητα
«σταχυολογήµατα
µαθηµάτων»,
περιλαµβάνονται
σύντοµα
κείµενα, συνήθως αποσπάσµατα εκτενέστερων
δηµιουργικών εργασιών. Είναι ενδιαφέροντα,
περισσότερο αναγνώσιµα, που φανερώνουν
όµως το επίπεδο των µαθητικών επιτευγµάτων.
Η δηµοσίευσή τους ικανοποιεί τους µικρούς
συγγραφείς – δηµιουργούς και ενισχύει την
αυτοεικόνα τους. Μπράβο τους!

Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες φέτος είναι η
αφιέρωση της έκδοσης στη µνήµη του
αδικοχαµένου και πολυαγαπηµένου µαθητή
µας µ. Χριστόφορου Χριστοδούλου, το ειδικό
αφιέρωµα για τους πρώτους αποφοίτους, το
λεύκωµα φωτογραφιών και η αποφυγή των
εκτενών κειµένων.

Απευθυνόµενος στους πρώτους αποφοίτους
µας τους διαβιβάζω την γνήσια αγάπη µου και
τους εύχοµαι κάθε επιτυχία στο δρόµο της
ζωής. Το µέλλον τους ανήκει. Στο νου και στο
χέρι τους στέκει κάθε επιτυχία.
Χαιρετίζω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση την
παρούσα έκδοση. Είναι αποτέλεσµα σκληρής
δουλειάς όλων των εµπλεκοµένων σχολικών
παραγόντων:
παιδιών,
καθηγητών,
διεύθυνσης, γονιών. Ευχαριστώ και συγχαίρω
όλους για τη συνεργασία και το ζήλο που
επέδειξαν. Μπορούν να νιώθουν υπερήφανοι.
Θα το έχουν παντοτινό ενθύµιο.

Όλα τα παιδιά παρελαύνουν µέσα από
φωτογραφίες, που καλύπτουν ένα ευρύτατο
φάσµα
δραστηριοτήτων:
µαθήµατα,
εργαστήρια, διακρίσεις σε παγκύπριους και
άλλους διαγωνισµούς, ευχάριστες στιγµές στα
διαλείµµατα, εκδροµές, επισκέψεις, αθλήµατα,
ποδηλασία και πολλά άλλα. ∆ίδεται έτσι το
µήνυµα, πως το σηµερινό σχολείο δεν είναι
µόνο διάβασµα και γράψιµο. Η µάθηση
συµπληρώνεται
και
η
προσωπικότητα
ολοκληρώνεται µέσα από ποικιλία δράσεων,
όπως η έρευνα, η ανακάλυψη, η συζήτηση, οι
κατασκευές, το θέατρο, η µουσική, ο χορός, το
τραγούδι, η οργάνωση εκδηλώσεων κι ακόµα
το ίδιο το παιχνίδι.

Εύχοµαι σε όλους καλό καλοκαίρι και στα
παιδιά ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες.

∆ηµήτρης Πετράκης,
Aκαδηµαϊκός διευθυντής
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Χαιρετισµός

Χαιρετισµός

Εκ µέρους του
Συνδέσµου
Γονέων
του
σχολείου µας, θα
ήθελα
να
εκφράσω
την
απόλυτη
ικανοποίηση µου
και
να
σας
συγχαρώ για την
έκδοση
του
περιοδικού του σχολείου. Είναι µε ιδιαίτερη
χαρά και ικανοποίηση που εµείς οι γονείς
παρακολουθούµε την προσπάθεια σας και το
αναβαθµισµένο αποτέλεσµα, σε κάθε νέα
σχολική χρονιά.

Ως
εκπρόσωπος
όλων των µαθητών
του
Λυκείου
απευθύνω το δικό
µου χαιρετισµό προς
τους
αναγνώστες
των
«Μαθητικών
Πινελιών».
Η φετινή έκδοση
σηµατοδοτείται από
δύο
µεγάλα
γεγονότα. Το πρώτο
δυστυχώς είναι η
απουσία του αγαπηµένου µας συµµαθητή
Χριστόφορου. Ο χαµός του δεν στοίχισε
µόνο σε µας τους µεγάλους του Λυκείου
αλλά ακόµα και στα παιδιά του Γυµνασίου.
Το άλλο µεγάλο γεγονός, που είναι
ευχάριστο, είναι η πρώτη αποφοίτηση
µαθητών του Λυκείου Ολύµπιον. Προσωπικά
είµαι ένας από αυτούς και ευχαριστώ τη
∆ιεύθυνση, τους καθηγητές µας και όλο το
προσωπικό του σχολείου για την άψογη
συνεργασία που είχαµε στα έξι χρόνια
φοίτησής µας.

Και τούτη τη χρονιά, ο Σύνδεσµος Γονέων
δραστηριοποιήθηκε και συµµετείχε ενεργά σε
όλες τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν τόσο
από τους ίδιους τους γονείς (παζαράκια,
ετήσιο χορό κ.ά) όσο και από το σχολείο.
Πιστεύουµε ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση των επιτευγµάτων των παιδιών,
πρέπει να είναι κοινή για το σχολείο και την
οικογένεια. Γι’αυτό και εµείς ως γονείς,
προσπαθούµε να συµβάλουµε µε όλες µας
τις δυνάµεις στην επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί.

Θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους φίλους
και συµµαθητές µου, καλές σπουδές στα
κορίτσια µας και καλή στρατιωτική θητεία
στα αγόρια. Προς τα υπόλοιπα παιδιά του
Γυµνασίου – Λυκείου εύχοµαι ό,τι καλύτερο
στα µαθήµατά τους και κάθε επιτυχία στους
στόχους που έχουν θέσει. Τέλος εύχοµαι για
το σχολείο µας να συνεχίσει τον αγώνα που
κάνει και να παρέχει στα παιδιά όλα τα
αναγκαία εφόδια, για να µπορούν να
εξασφαλίσουν
µια
καλή
θέση
στα
πανεπιστήµια και µέσα στην κοινωνία.

Τέλος, θα ήθελα για ακόµη µια φορά να
συγχαρώ όλους τους συντελεστές της
έκδοσης του σχολικού περιοδικού και να
διαβεβαιώσω ότι ο Σύνδεσµος Γονέων θα
είναι πάντα δίπλα σε κάθε προσπάθεια του
σχολείου για αναβάθµιση της προσφοράς
του προς τα παιδιά µας.

Χρίστος Λαζαρίδης
Πρόεδρος ΚΜΣ Λυκείου

Κώστας Βασιλείου,
Πρόεδρος Συνδέσµου Γονέων
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Ημερολόγιο

2. Ηµερολόγιο ∆ραστηριοτήτων Του Σχολείου
για το Σχολικό Έτος 2008-2009
καθηγητών και ενηµέρωση για την
επίδοση των µαθητών της Γ΄ Λυκείου.

Τετάρτη 10/09/08 Έναρξη νέας σχολικής
χρονιάς. Σε κοινή συγκέντρωση το πρωί έγινε
το καλωσόρισµα των νέων µαθητών και ο
διαχωρισµός σε τµήµατα.

τότε

Παρασκευή 17/10/08 Μέλη των Κ.Μ.Σ.
Γυµνασίου
και
Λυκείου,
αντιπροσωπεία
καθηγητών και µελών του Συνδέσµου Γονέων
συµµετείχαν στο παζαράκι ανθρωπιάς στα
πλαίσια του Ραδιοµαραθωνίου που έλαβε
χώρα στο Α΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Παλιοµετόχου.
Η αντιπροσωπεία µας προσέφερε ανιδιοτελώς
αγάπη, χαρά, γέλιο και µέσα από τις
δραστηριότητες
της
έσοδα
για
τον
Ραδιοµαραθώνιο.

Τρίτη 16/09/08 Για να περάσουµε όλοι µια
ευχάριστη, δηµιουργική και ευλογηµένη
χρονιά τελέστηκε στο σχολείο αγιασµός από
το χωρεπίσκοπο Μεσαορίας κ.κ Γρηγόριο.
Πέµπτη
25/09/08
Την
3η
περίοδο
πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές για ανάδειξη
των Μαθητικών Συµβουλίων όλων των
τάξεων και των Κεντρικών Μαθητικών
Συµβουλίων (Κ.Μ.Σ) Γυµνασίου και Λυκείου.

Σάββατο – Κυριακή 18-19/10/08
Συνάντηση γνωριµίας γονέων – καθηγητών
και ενηµέρωση για την επίδοση των µαθητών.
Σάββατο: Γ΄ Γυµνασίου, Α’ Λυκείου και Β΄
Λυκείου, Κυριακή: Α΄ και Β΄ Γυµνασίου.

Παρασκευή 26/09/08 Στα πλαίσια µιας
καλύτερης γνωριµίας γονέων – καθηγητών, ο
Σύνδεσµος
Γονέων
του
σχολείου
διοργάνωσε Συνάντηση Γνωριµίας (cocktail
Party) στο σχολείο. Την βραδιά της
εκδήλωσης διοργανώθηκε και έρανος για το
Σύνδεσµο Καρκινοπαθών & Φίλων. Τα
έσοδα ανήλθαν στα €322.

Με πρωτοβουλία του Κ.Μ.Σ. Γυµνασίου κατά
τη διάρκεια της συνάντησης διεξήχθη έρανος
για
το
Ραδιοµαραθώνιο.
Επίσης
ο
Σύνδεσµος Γονέων διεξήγαγε Έκθεση Βιβλίου.
Τα έσοδα από την πώληση των βιβλίων
ανήλθαν στα 200 ευρώ.

Πραγµατοποιήθηκε επίσης, η βράβευση
µαθητών του σχολείου µας για το µηχάνηµα
«∆ιαχωριστής Σιδηρούχων Μετάλλων»
που πήρε τον Α’ έπαινο στον
Παγκύπριο
∆ιαγωνισµό Τεχνολογίας του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού. Συµµετείχαν οι
µαθητές,
Νικολάου
Νικολέττα,
Χριστοδούλου
Χρίστος,
Αναστασίου
Θέκλη, Ψηλογένη
Εύη και Χαΐρτας
Γιάννος, από το ∆’2.

∆ευτέρα 20/10/08
Το σχολείο µας είχε την ευκαιρία
για
ακόµα
µια
φορά
να
φιλοξενήσει τον δρ. Κωσταντίνο
Μουρούτη ο οποίος παρουσίασε
διάλεξη
στους
µαθητές
του
Λυκείου, µε το
θέµα «Η
Εξάρτηση από το Ίντερνετ».
Για ακόµη µια µέρα, τα µέλη των Κ.Μ.Σ.
Γυµνασίου και Λυκείου συνέχισαν τον έρανο
για το Ραδιοµαραθώνιο. Συγκεντρώθηκε το
ποσό των €700.

Τρίτη 30/09/08 Τα Κ.Μ.Σ Γυµνασίου και
Λυκείου διοργάνωσαν ενδοσχολικό έρανο για
το Συνδεσµο Καρκινοπαθών και Φίλων.
Συγκεντρώθηκε το ποσό των
€432.

Πέµπτη 23/10/08 Πραγµατοποιήθηκε το
συνέδριο «Νέοι δηµοσιογράφοι για το
περιβάλλον» µε διοργανωτές το
Υπουργείο
Παιδείας
και
Πολιτισµού, τη Cyta και τη
Cymepa.

Ενδοσχολικός εορτασµός για την επέτειο της
Κυπριακής Ανεξαρτησίας (3η περ.).
Τρίτη 14/10/08
Το
γραφείο
Συµβουλευτικής
και
Επαγγελµατικής Αγωγής του σχολείου,
διοργάνωσε παρουσίαση µε θέµα τις σπουδές
στην Αγγλία για τους µαθητές της Β΄ και Γ΄
Λυκείου (8η – 9η περ.).

Το σχολείο µας αντιπροσώπευσαν η Αντωνία
Γαβριήλ του Γ΄3 και ο Στέλιος Στυλιανού
του Γ΄6. Τους µαθητές συνόδευσε η
καθηγήτρια Βιολογίας Χριστίνα Αργυρού.
Με τη λήξη του συνεδρίου σηµατοδοτήθηκε η
έναρξη
διαγωνισµού
φωτογραφίας
και
άρθρων
σχετικά
µε
περιβαλλοντικά
προβλήµατα.

Τετάρτη 15/10/08 Πραγµατοποιήθηκε στο
σχολείο µας, συνάντηση γνωριµίας γονέων
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Γυµνασίου
και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου στο
κέντρο Champs Elysees. Μαθητές και
καθηγητές πέρασαν µια υπέροχη βραδιά µε
χορό και διασκέδαση.

Παρασκευή
24/10/08
Μαθητές
του
σχολείου µας που ενδιαφέρονται για σπουδές
στη
Νοµική,
είχαν
την
ευκαιρία
να
παρακολουθήσουν οµιλία από το δικαστή του
Ανωτάτου
∆ικαστηρίου
κ.
Μύρωνα
Νικολάου. Με τη συνοδεία του καθηγητή
Μωυσέως
∆ηµήτρη
µετέβησαν
στο
∆ικαστήριο Λευκωσίας, όπου άκουσαν την
οµιλία και συνοµίλησαν µε ∆ικαστές.

Σάββατο 01/11/08 Ο Αθλητικός Όµιλος
του
ΟΛΥΜΠΙΟΝ
διοργάνωσε
αγώνες
Paintball. Οι µαθητές του σχολείου µας µε τη
συνοδεία του καθηγητή κ. Παναγιώτη
Παπαδόπουλου πέρασαν ένα αξέχαστο
σαββατιάτικο πρωινό.

Οι µαθητές και οι µαθήτριες της ΣΤ΄τάξης µε
τη συνοδεία του κ. Γιώργου Κρητικού και
της κ. ∆ιαµάντως Ζίζιρου µετέβησαν στο
Σταυροβούνι, όπου παρακολούθησαν την
απονοµή των πράσινων µπερέ και την
επίδειξη των ΛΟΚ. Στην συνέχεια ακολούθησε
προσκύνηµα στο Σταυροβούνι και περίπατος
στο Μall Λευκωσίας.

∆ευτέρα 03/11/08
Η οµάδα καλαθόσφαιρας του
σχολείου µας έλαβε µέρος στους
περιφερειακούς αγώνες µπάσκετ
µε τη συνοδεία του καθηγητή κ.
Μάριου Ψηλογένη.
∆ευτέρα 10/11/08
Μαθητές και µαθήτριες µας έλαβαν µέρος σε
ενδοσχολικούς αγώνες ανώµαλου δρόµου που
έγιναν στο σχολείο την 8η – 9η περίοδο.

Οι µαθητές της Β’ Λυκείου
Χριστίνα
Χαραλάµπους
και
Αλέξανδρος
Πρωτοπαπάς
µε
τη
συνοδεία
της
καθηγήτριας
κ.
Κούλας
Παύλου
παρακολούθησαν συνέδριο που διεξήχθη στη
∆ηµοσιογραφική
Εστία,
µε
θέµα
το
∆ιαπολιτισµικό ∆ιάλογο.

Παρασκευή 14/11/08
Λόγω της επετείου της ανακήρυξης του
ψευδοκράτους (15 Νοεµβρίου), την 1η
περίοδο διαβάστηκε το µήνυµα του Υπουργού
Παιδείας και έγινε συζήτηση σε όλες τις
τάξεις. Το Κ.Μ.Σ. του Γυµνασίου παρευρέθηκε
στην
εκδήλωση
καταδίκης
του
ψευδοκράτους στο στάδιο Λευκόθεο µε τη
συνοδεία του ακαδηµαϊκού διευθυντή κ.
∆ηµήτρη Πετράκη.

Το σχολείο µας διοργάνωσε πάρτι για τους
µαθητές Α’ και Β’ Γυµνασίου στο κέντρο
Champs Elysees. Μαθητές και
καθηγητές πέρασαν µια υπέροχη
βραδιά µε χορό και διασκέδαση.

∆ευτέρα 27/10/08 Το σχολείο µας τίµησε
εθνοπρεπώς την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
µε ενδοσχολικό εορτασµό.

Το σχολείο µας είχε την τιµή να φιλοξενήσει
τον επίσκοπο Μόρφου κ. κ. Νεόφυτο, ο
οποίος µε δική του πρωτοβουλία ήρθε να
µιλήσει στους συµµαθητές του αδικοχαµένου
µ. Χριστόφορου Χριστοδούλου.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, δόθηκαν
τιµητικά διπλώµατα σε µαθητές και µαθήτριες
του σχολείου για την πρωτοβουλία τους να
διοργανώσουν έρανο για το Ραδιοµαραθώνιο.

Σάββατο/Κυριακή 15-16/11/08
Η µαθήτρια του σχολείου µας Χριστίνα
Χαραλάµπους
έλαβε
µέρος
στο
14ο
Παγκύπριο
Συνέδριο
Προστασίας
και
Ευηµερίας
του
Παιδιού
µε
θέµα
“∆ικαιούστε…∆ικαιούµαστε,Η εφαρµογή
των δικαιωµάτων των παιδιών µέσα στην
οικογένεια» που έγινε στο ξενοδοχείο
Paphos Gardens στην Πάφο.

Τρίτη 28/10/08 Άγηµα του σχολείου µε τα
εθνικά µας σύµβολα και το λάβαρο του
σχολείου, παρέστη στη ∆οξολογία στον Ιερό
Ναό
Παναγίας
Οδηγήτριας
στο
Παλιοµέτοχο. Στη συνέχεια, οι µαθητές του
σχολείου µας συµµετείχαν στην καθιερωµένη
παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.
Παρασκευή 31/10/08
Το σχολείο µας
διοργάνωσε
εκπαιδευτική
εκδροµή
στο
πανεπιστήµιο Frederick για τους µαθητές που
παρακολουθούν το µάθηµα των Γραφικών
Τεχνών.
Τους
µαθητές
συνόδευσε
ο
καθηγητής Αντωνίου Ζαφείρης.

Ο µαθητής του σχολείου µας Χαράλαµπος
∆αµιανού
εξασφάλισε
έπαινο
στον
Επαρχιακό
Μαθηµατικό
∆ιαγωνισµό.
Επίσης,
εξασφάλισε
συµµετοχή
στον
Παγκύπριο Μαθηµατικό ∆ιαγωνισµό που
θα διεξαγόταν στις 20/12.

Παρασκευή 31/10/08
Το σχολείο µας
διοργάνωσε πάρτι για τους µαθητές της Γ’

∆ευτέρα 17/11/08 Το σχολείο µας τίµησε
την
επέτειο
του
Πολυτεχνείου
µε
ανάγνωση του µηνύµατος του Υπουργού
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Παιδείας και συζήτηση στις τάξεις την 1η
περίοδο.

αντίστοιχη του Grammar School και πέτυχε
σπουδαία νίκη µε σκορ 44 – 2! Την οµάδα
συνόδευσε η κ. Μέλανη Γεωργίου.

Τρίτη 18/11/08
Οι µαθήτριες του σχολείου µας Τσαγγάρη
Πηνελόπη,
Σοφοκλέους
Θέα
και
Αποστόλου Στέφανη έλαβαν µέρος σε
συνέδριο µε θέµα «Η εφαρµογή των
δικαιωµάτων του παιδιού µέσα στην
οικογένεια». Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε
στο
∆ηµοτικό
Θέατρο
Στροβόλου.
Τις
µαθήτριες συνόδευσε ο κ.
∆ηµήτρης
Πετράκης.

Οι µαθητές και µαθήτριες του Λυκείου
εξέδραµαν στην περιοχή των Φοινικούδων
στη Λάρνακα, όπου πέρασαν µια όµορφη και
ξέγνοιαστη µέρα.
Κυριακή 07/12/08 Το σχολείο µας έλαβε
µέρος σε τουρνουά ποδοσφαίρου που
διοργάνωσε το English School µε τη
συµµετοχή και άλλων ιδιωτικών
σχολείων. Κατέλαβε την 4η θέση. Την
ποδοσφαιρική οµάδα συνόδευσε ο κ.
Μάριος Ψηλογένης.

Πέµπτη 19/11/08 Πραγµατοποιήθηκε στο
σχολείο µας διάλεξη από την ψυχολόγο κ.
Φωτεινή Κουρουφέξη µε θέµα «Πώς
µπορούµε να βοηθήσουµε τους µαθητές
να ξεπεράσουν την απώλεια». Τη διάλεξη
παρακολούθησαν
οι
καθηγητές
και
η
διεύθυνση του σχολείου.

Τρίτη 09/12/08 Οι µαθητές και µαθήτριες
του Λυκείου παρακολούθησαν σεµινάριο µε
θέµα «Οδική Ασφάλεια» από κλιµάκιο της
Αστυνοµίας που επισκέφτηκε το σχολείο µας.
Στα παιδιά µίλησε η αρχιαστυφύλακας
Χριστιάνα
Κατσέξου
της
αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Τροχαίας Λευκωσίας.

Παρασκευή 20/11/08 Ο Μουσικός και ο
Καλλιτεχνικός Όµιλος του σχολείου µας
προσκάλεσαν στο σχολείο το γνωστό ηθοποιό
Σίµο Τσιάκκα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
να τον γνωρίσουν και να συνοµιλήσουν µαζί
του.

Η οµάδα καλαθόσφαιρας κοριτσιών έπαιξε µε
την αντίστοιχη του Γυµνασίου
Κοκκινοτριµιθιάς. Το σχολείο µας
επικράτησε µε σκορ 46-22!

Σάββατο 21/11/08
Συνάντηση Οµίλων. Τα παιδιά συµµετείχαν σε
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και
διασκέδασαν µε την ψυχή τους.

Τετάρτη 10/12/08
Η
θεατρική µας οµάδα είχε την
ευκαιρία να παρακολουθήσει τα
γυρίσµατα της τηλεοπτικής σειράς «Αίγια
Φούξια» στο γραφικό χωριό Φικάρδου.

Παρασκευή 28/11/08
Η συντακτική οµάδα της εφηµερίδας Scooby
ΝΤΟΥ, που εκδίδεται στο σχολείο
µας, επισκέφθηκε την εφηµερίδα
Φιλελεύθερος για να
παρακολουθήσει τη διαδικασία
έκδοσης µιας εφηµερίδας.

Οι αθλητές του
Πέµπτη 11/12/08
ανώµαλου δρόµου µετέβησαν στο πάρκο
Αθαλάσσας για γνωριµία µε τη διαδροµή.
Σάββατο 13/12/08
Οµάδα παιδιών από
τη χορωδία του σχολείου µας τραγούδησε
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο
Εµπορικό Κέντρο Ορφανίδης στο
Στρόβολο αφήνοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Κυριακή 30/11/08 Η χορωδία του Λυκείου
του
σχολείου
µας
τραγούδησε
στο
Χριστουγεννιάτικο παζαράκι που διεξήχθη
στο
Αθλητικό
Κέντρο
της
Τράπεζας Κύπρου µετά από
πρόσκληση του φιλανθρωπικού
σωµατείου Αλκυονίδες.

Κυριακή 14/12/08
Το σχολείο µας διοργάνωσε για τους
µαθητές του, κινηµατογραφική
παράσταση στο Ζήνα Πάλας.

Τρίτη 02/12/08 Το σχολείο µας
διοργάνωσε ψυχαγωγική εκδροµή για τους
µαθητές του Γυµνασίου στην περιοχή «Ακτή
του Κυβερνήτη».

Τα µαθήµατα δεν
∆ευτέρα 15/12/08
διεξήχθησαν λόγω του τριήµερου πένθους για
το θάνατο του τέως προέδρου Τάσου
Παπαδόπουλου.

Πέµπτη 04/12/08
Η οµάδα καλαθόσφαιρας των
κοριτσιών
αντιµετώπισε
την
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Η θεατρική µας οµάδα είχε την ευκαιρία να
συµµετέχει ενεργά στα γυρίσµατα της
τηλεοπτικής σειράς «Αίγια Φούξια».

∆ευτέρα 22/12/08
Ο
καθηγητής
Φυσικής
κ.
Βαγγέλης
Καρακωστόπουλος
παρουσίασε
στους
µαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου το πείραµα του
αιώνα στη Φυσική που γίνεται Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πυρηνικών Μελετών CERN στην
Ελβετία.

Τρίτη 16/12/08
Πραγµατοποιήθηκε στο
σχολείο µας φιλανθρωπικό παζαράκι. Οι
µαθητές είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν
παιχνίδια
και διακοσµητικά.
Τα
έσοδα
δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τρίτη 23/12/08
Το σχολείο µας
διοργάνωσε ενδοσχολική χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση µε ψυχαγωγικό πρόγραµµα για όλα
τα παιδιά.

Το
σχολείο
µας
Τετάρτη
17/12/08
πραγµατοποίησε
εκκλησιασµό,
κατά
τη
διάρκεια
του
οποίου
τελέστηκε
το
µνηµόσυνο του µακαριστού µαθητή µας
Χριστόφορου Χριστοδούλου στον Ιερό
Ναό Παναγίας Οδηγήτριας Παλιοµετόχου.
Κατά τον εκκλησιασµό, οι µαθητές είχαν την
ευκαιρία να κοινωνήσουν.

∆ιοργανώθηκε ένα διασκεδαστικό µαθητικό
πάρτι στο κέντρο Champs Elysees για όλους
τους µαθητές του σχολείου.
Οµάδα µαθητών από τη χορωδία
µας, παρουσίασε Χριστουγεννιάτικα
τραγούδια στην εκποµπή του
Sigma «Καληµέρα» µε τη Μέλανη
Στέλιου.
Οι
µαθητές
µας
εντυπωσίασαν µε την παρουσία
τους. Τους συνόδευσαν η καθηγήτρια
Μουσικής κ. Κατερίνα Αλλαγιώτη και ο Β.∆.
κ. Βαγγέλης Φούκας.

Τετάρτη 17/12/08
Το σχολείο µας
πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Θάνατος
και
Ανάσταση»
µε
οµιλητή
τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ.κ
Νεόφυτο
στην αίθουσα εκδηλώσεων του
σχολείου.
Πέµπτη 18/12/08 Οµάδα παιδιών από τη
χορωδία του σχολείου µας επισκέφτηκε τα
Κεντρικά Γραφεία της Λαϊκής Τράπεζας,
όπου
τραγούδησε
Χριστουγεννιάτικα
τραγούδια
και
εντυπωσίασε
τους
παρευρισκόµενους.

Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση
γνωριµίας των υποψήφιων παιδοβουλευτών
της Λευκωσίας. Το σχολείο µας εκπροσώπησε
ο
µαθητής
Χρίστος
Κωνσταντή
του
τµήµατος Γ΄3.

Συνεργείο του Fred TV ήρθε στο σχολείο µας
και βιντεογράφησε τη χορωδία µας, η οποία
τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Τα τµήµατα Β΄1, Β΄4, ∆΄1 και Β΄7
προσέφεραν τα χρήµατα που συγκέντρωσαν
από τις χριστουγεννιάτικες λίστες τους στην
Αγία Σκέπη.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οµίλου
Εθελοντισµού που λειτουργεί στο σχολείο
µας, οµάδα µαθητών του Οµίλου επισκέφτηκε
φτωχή οικογένεια στον Αστροµερίτη, την
οποία
βοήθησε
να
στολίσει
το
χριστουγεννιάτικο δέντρο, δίνοντας µια νότα
χαράς στο σπίτι.

Τα τµήµατα Α΄5, Α΄6, και Α΄8 προσέφεραν
τα χρήµατα που συγκέντρωσαν από τις
Χριστουγεννιάτικες λίστες τους σε οικογένεια
από το Ακάκι που αντιµετωπίζει οικονοµικά
προβλήµατα.
Οι µαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Γυµνασίου
παρακολούθησαν διάλεξη για την «Οδική
Ασφάλεια» από τη λειτουργό της Αστυνοµίας
κ. Κατσέξου.

Παρασκευή 19/12/08 ∆όθηκαν τα δελτία
προόδου για τη Γ΄ Λυκείου και οι γονείς είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν για την επίδοση
των παιδιών.

Κυριακή 28/12/08 Παιδιά από τη χορωδία
του
σχολείου
µας
τραγούδησαν
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο εµπορικό
κέντρο Ορφανίδης.

∆ιεξήχθησαν οι Περιφερειακοί Αγώνες ∆ρόµου
Αντοχής το πρωί στο πάρκο Αθαλάσσας.
Σάββατο 20/12/08 ∆όθηκαν τα
δελτία προόδου για Γ΄ Γυµνασίου,
Α΄και Β΄ Λυκείου.

Το Γυµνάσιο του
14/01/09
σχολείου µας έλαβε µέρος στους
Περιφερειακούς Αγώνες χορού.
Οι µαθητές και οι µαθήτριες του
Ολύµπιον εντυπωσίασαν µε την
παρουσία, το ήθος τους και την
αρτιότητα του χορευτικού τους και
εξασφάλισαν τελικά τη 2η θέση.

Τετάρτη

Κυριακή 21/12/08 ∆όθηκαν τα δελτία
προόδου για την Α΄ και Β΄ Γυµνασίου.
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Πραγµατοποιήθηκαν
στις
14
και
15
Ιανουαρίου συναντήσεις του ΚΕΝΘΕΑ για το
πρόγραµµα «Στηρίζοµαι στα πόδια µου».

εκπροσώπησαν στις κατηγορίες: Σύνολο
ελληνικού τραγουδιού και οι µαθήτριες
Σιαµµακίδη Μαρία και Σιαµµακίδη Ελίνα
στη Μουσική ∆ωµατίου.

Πέµπτη 15/01/09 Το Λύκειο έλαβε µέρος
στους Περιφερειακούς αγώνες χορού. Τα
παιδιά του σχολείου, µας εκπροσώπησαν
επάξια εντυπωσιάζοντας µε το ταλέντο και τη
ζωντάνια
τους.
Η
προσπάθεια
τους
επιβραβεύθηκε µε την εξασφάλιση της Α΄
αυτόµατης θέσης και την συµµετοχή τους
στους Παγκύπριους Αγώνες Χορού.

Πέµπτη 29/01/09 Το σχολείο µας τίµησε
τη γιορτή των Γραµµάτων µε ενδοσχολικό
εορτασµό.
Οι µαθητές µας Μάτση Έλενα, Πυλαζέρης
∆ηµήτρης, Κουρουφέξης Ραφαήλ, Λατζιά
Άννα, Κολιαντρής
Μάριος, Πογιατζή
Λουκία, Σοφοκλέους Θέα, Τσαγγάρη
Πηνελόπη και Καράπετρης Μάριος, έλαβαν
µέρος στη Μαθηµατική Σκυταλοδροµία που
έγινε στη Λεµεσό.

Σάββατο 17/01/09 Πραγµατοποιήθηκαν
εκλογές για την ανάδειξη παιδοβουλευτών και
του προέδρου της παιδοβουλής. Το σχολείο
µας εκπροσώπησε ο µαθητής Χρίστος
Κωνσταντή.

Τρίτη 02/02/09 Η οµάδα Μπάντµιντον του
σχολείου
µας
έλαβε
µέρος
στους
Παγκύπριους Αγώνες Μπάντµιντον που
έγιναν στον Αγρό. Η Ελένη Ψηλογένη και ο
Γιώργος Τσιαπίνης έφτασαν µέχρι τους
προηµιτελικούς.

∆ευτέρα 19/01/09
Ο
καθηγητής
Φυσικής
κ.
Βαγγέλης
Καρακωστόπουλος
παρουσίασε
στους
µαθητές της Γ΄ Λυκείου το πείραµα του αιώνα
στη Φυσική, το οποίο γίνεται στο κέντρο
ερευνών CERN στην Ελβετία.
.

Τρίτη 03/02/09 Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ θέλοντας
να
συµβάλει
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος
διοργάνωσε
διάλεξη
µε
θέµα
την
Ανακύκλωση µε οµιλητές τους
ηθοποιούς και µέλη της Green
Dot Βίβιαν Νικολαΐδου και
Σοφοκλή Κασκαούνια.

Παρασκευή 23/01/09 Η χορευτική οµάδα
του Λυκείου παρουσίασε παραδοσιακούς
κυπριακούς χορούς στην Κυπροκινέζικη
βραδιά που πραγµατοποιήθηκε στο κολλέγιο
Global.

Παρασκευή 06/02/09
Το σχολείο µας
τίµησε µε ενδοσχολικό εορτασµό τη γιορτή
του ∆έντρου, υπενθυµίζοντας σε όλους τη
σηµασία που έχει για τον άνθρωπο.

Τετάρτη 28/01/09
Η χορευτική οµάδα µας που
αποτελείτο
από
τους:
Αναστασιάδου Μαρία (∆’1),
Αρίστου
Ανδριανή
(∆’3),
Γεωργίου Κωνσταντίνο (∆’4),
Ιωάννου Γιάννο (Ε’2), Καµπούρη Έµιλυ
(∆’1),
Κανναουρίδου
Αννίτα
(Ε’1),
Κρητικού Χριστίνα (ΣΤ’1), Λαµπιδονίτη
Αντρέα (∆’4), Νικολάου Κωνσταντίνα
(Ε’1), Παύλου Χρυσάνθη (Ε’1), Στυλιανού
Στέλιο (Γ’6), Χαραλάµπους Χριστίνα (Ε’2)
και Χ’Μιχαήλ Κωνσταντίνο (Ε’2), µε τη
συνοδεία των καθηγήτριών τους Αλλαγιώτη
Κατερίνας και Τρύφωνος ∆έσποινας,
απέσπασαν το 1ο βραβείο στο Παγκύπριο
∆ιαγωνισµό
Παραδοσιακού
Χορού
Λυκείων. Το ήθος, οι χορευτικές ικανότητες
και η ζωντάνια των µαθητών µας, άφησαν τις
καλύτερες
εντυπώσεις
σε
κριτές
και
παρευρισκοµένους.

Την 9η περίοδο διεξήχθη ο τελικός του
τουρνουά ποδοσφαίρου για το Λύκειο.
Νικήτρια η οµάδα Just Κοίτα του ΣΤ΄1.
Παρασκευή
07/02/09

06/02/09

και

Σάββατο

Οι µαθητές µας, Χαραλάµπους Χριστίνα,
Σοφοκλέους Θέα και Στυλιανού Στέλιος,
έλαβαν µέρος στο 5ο Μαθητικό συνέδριο
Μαθηµατικών που έγινε στο Hilton.
Οι µαθητές µας ∆αµιανού Χαράλαµπος,
Πελεκάνος Ακάκιος, Κολιαντρής Μάριος
και Λατζιά Άννα, έλαβαν µέρος στο
Μαθηµατικό Συνέδριο Euromath 2009. Οι
µαθητές συνοδεύονταν από τις καθηγήτριες
κ. Νάσια
Πιττάκη και κ.
Γεωργία
Χαραλάµπους.

Το
σχολείο
µας
έλαβε
µέρος
στους
Μουσικούς Αγώνες Λυκείων. Οι µαθητές
Παπαϊωάννου
Τέρψια,
Κανναουρίδου
Αννίτα, Γρηγορίου Σάββας, ∆ηµητρίου
Παυλίνα και Σιαµµακίδη Μαρία
µας

∆ευτέρα 09/02/09 Οι µαθητές και οι
µαθήτριες του τµήµατος Γ΄1 προσέφεραν όλο
το ποσό του ταµείου τους (€80) για ενίσχυση
της Unicef.
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Όλοι οι µαθητές του σχολείου αγόρασαν
στυλό
από
τη
Unicef
αξίας
€260
αποδεικνύοντας
ακόµη
µια
φορά
την
ευαισθησία τους σε ανθρωπιστικά θέµατα.

∆ιοργανώθηκε εκπαιδευτική εκδροµή για τα
παιδιά της Α΄ Γυµνασίου στη
Φιλαρµονική Ορχήστρα της
Αστυνοµίας.
Ακολούθησε
γεύµα
στο
πάρκο
της
Ακρόπολης.

Τα
µέλη
του
Κεντρικού
Μαθητικού
Συµβουλίου
Γυµνασίου
–
Λυκείου
σε
συνεργασία µε τη διεύθυνση του σχολείου,
ανταποκρινόµενα
στην
έκκληση
του
Ερυθρού Σταυρού, προκήρυξαν έρανο για
ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής
της Γάζας. Το σχολείο συγκέντρωσε το ποσό
των €577.

Ο µαθητής
Τετάρτη 25/02/09
Μέλιλλος Νικόλας έλαβε µέρος
στους
Παγκύπριους
αγώνες
Κολύµβησης.

µας

∆ιοργανώθηκε εκπαιδευτική εκδροµή στο
Μουσείο Γραφικής Ύλης για τους µαθητές
της Β΄ Γυµνασίου. Ακολούθησε γεύµα στο
Πάρκο Ακρόπολης.

Τετάρτη 11/02/09
Οι µαθητές του σχολείου
Μέλιλλος Νικόλας Α΄5,
Αγουάτ Γιάννης Α΄5 και
Στυλιανού ∆ανάη Α΄6,
έλαβαν
µέρος
στους
Περιφερειακούς Αγώνες Κολύµβησης που
έγιναν στη Λάρνακα.

Πέµπτη 26/02/09
Οι µαθήτριες του σχολείου µας
Μαρία και Ελίνα Σιαµακκίδου
απέσπασαν το 3ο βραβείο στο
ντουέτο βιολιού στους
Περιφερειακούς Αγώνες
Μουσικής. Πολύ καλή εµφάνιση έκαναν στο
έντεχνο τραγούδι οι µαθητές Παπαϊωάννου
Τέρψια, Κανναουρίδου Αννίτα,
Αγαθαγγέλου Άγγελος, Γρηγορίου
Σάββας (κιθάρα), ∆ηµητρίου Παυλίνα
(πιάνο) και Σιαµακκίδου Μαρία (βιολί).

Τρίτη 17/02/09 Η οµάδα καλαθόσφαιρας
κοριτσιών του σχολείου µας αντιµετώπισε την
αντίστοιχη του Γυµνασίου Σταυρού και
επικράτησε µε σκορ 24-17.
Πέµπτη 19/02/09
Το
Γραφείο
Συµβουλευτικής
και
Επαγγελµατικής Αγωγής διοργάνωσε Έκθεση
Βρετανικών Πανεπιστηµίων. Έξι βρετανικά
πανεπιστήµια παρουσιάστηκαν στο Ολύµπιον
δίνοντας την ευκαιρία σε µαθητές και γονείς
να πληροφορηθούν για τους κλάδους
σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής και γενικά για
το εκπαιδευτικό σύστηµα της Αγγλίας.

Παρασκευή 27/02/09
∆ιοργανώθηκε ψυχαγωγική εκδροµή στον
Αγρό για τους µαθητές του Λυκείου µε τη
δυνατότητα διανυκτέρευσης.
Μετά από αίτηµα του Κεντρικού Μαθητικού
Συµβουλίου
του
Γυµνασίου
τα
παιδιά
προσήλθαν στο σχολείο µε ρούχα της
αρεσκείας τους.

Η µέρα της Τσικνοπέµπτης τιµήθηκε
δεόντως µε σουβλάκια και λουκουµάδες.
Οµάδα παιδιών του σχολείου µας µε την
καθοδήγηση
της
καθηγήτριας
τους
Βαλεντίνας Καρασιάλη σκόρπισαν το γέλιο
στο σχολείο µε σάτιρα, θεατράκι και
τσιατιστά.

Τρίτη 03/03/09 Η οµάδα καλαθόσφαιρας
Θήλεων του Γυµνασίου µας αντιµετώπισε την
αντίστοιχη του Γυµνασίου Αγλαντζιάς. Το
σχολείο µας πέτυχε σπουδαία νίκη 33-8!
Παρασκευή 06/03/09 Στα πλαίσια του
µαθήµατος
της
Πολιτικής
Αγωγής
διοργανώθηκε εκπαιδευτική εκδροµή για τη
Γ΄
Γυµνασίου
στη
Βουλή
των
Αντιπροσώπων. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν
στον χώρο της Βουλής και ενηµερώθηκαν για
τον τρόπο λειτουργίας και τις αρµοδιότητες
της.
Ακολούθησε
γεύµα
στο
Πάρκο
Ακρόπολης.

∆ευτέρα 23/02/09 Ξεκίνησε η Εβδοµάδα
Εργασίας για τη Β΄ Λυκείου, που διήρκεσε
µέχρι την Παρασκευή 27/2 και έδωσε την
ευκαιρία στους µαθητές και τις µαθήτριες του
σχολείου µας να γνωρίσουν τον κόσµο της
εργασίας.
Τρίτη 24/02/09 Η οµάδα καλαθόσφαιρας
Θηλέων του Γυµνασίου µας αντιµετώπισε την
αντίστοιχη του Γυµνασίου Μακεδονίτισσας και
επικράτησε µε σκορ 29-27!

Το σχολείο µας διοργάνωσε µαθητικό πάρτι
για όλους τους µαθητές του στο κέντρο
Champs Elysees.

Η µαθήτρια µας Στυλιανού ∆ανάη έλαβε
µέρος
στους
Παγκύπριους
Αγώνες
Κολύµβησης.
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∆ευτέρα 09/03/09
Η µαθήτρια µας Τάππα Μικαέλλα
έλαβε µέρος στους Παγκύπριους
Χιονοδροµικούς Αγώνες που
έγιναν στο Τρόοδος και κατέλαβε
την 1η θέση.

µας αφηγήθηκε προσωπικές εµπειρίες της
εποχής.
Τετάρτη – Παρασκευή 01-03/04/09
Η χορευτική οµάδα του Λυκείου µας µε τη
συνοδεία
της
καθηγήτριάς
τους
κ.
Αλλαγιώτη Κατερίνας, και της κ. Κρητικού
Μαρίας,
µετέβησαν
στην
Ελλάδα
για
συµµετοχή
στους
Πανελλήνιους
Μαθητικούς Αγώνες Χορού. Οι µαθητές και
οι µαθήτριες µας εξασφάλισαν το εισιτήριο για
την Ελλάδα αφού κέρδισαν το 1ο βραβείο
στους Παγκύπριους µαθητικούς αγώνες χορού
και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις µε την
παρουσία τους.

Τρίτη – Τετάρτη 10-11/03/09 Μαθητές
µας, έλαβαν µέρος στους περιφερειακούς
αγώνες στίβου στο ΓΣΠ.
Σάββατο 14/03/09
Η θεατρική οµάδα του σχολείου µας
παρουσίασε την ηθογραφική παράσταση «Η
ώρα η καλή», στα πλαίσια των Παγκύπριων
Αγώνων Σχολικού Θεάτρου. Στο κατάµεστο
∆ηµοτικό θέατρο Στροβόλου οι
παρευρισκόµενοι ενθουσιάστηκαν
και
καταχειροκρότησαν
τους
νεαρούς ηθοποιούς.

Τρίτη 07/04/09
Το
Γραφείο
Συµβουλευτικής
και
Επαγγελµατικής Αγωγής του σχολείου
διοργάνωσε συνάντηση ενηµέρωσης για
µαθητές και γονείς της Γ΄ Γυµνασίου και της
Α΄ Λυκείου, όπου τους παρουσίασε το
πρόγραµµα του σχολείου για την επόµενη
σχολική χρονιά.

Τρίτη –Τετάρτη 17-18/03/09
Μαθητές και µαθήτριες µας συµµετείχαν
στους περιφερειακούς αγώνες στίβου στο
ΓΣΠ.
∆ιακρίθηκαν:
Ευσταθίου Λευτέρης (Α’7) 2ος 1000µ
Τσαγγάρη Πηνελόπη (Γ’2) 4η εµπόδια
Νικολάου Στέφανος (Β’7) 3ος ύψος

Ο Σύνδεσµος Γονέων του σχολείου µας σε
συνεργασία µε τους Συνδέσµους Γονέων των
∆ηµοτικών Σχολείων, των Νηπιαγωγείων
Παλαιοµετόχου και του Λυκείου Κουτσόφτα –
Παναγίδη,
το
Κοινοτικό
Συµβούλιο
Παλιοµετόχου και το Συµβουλευτικό Σταθµό
«ΦΩΣ» διοργάνωσαν διάλεξη µε θέµα
«Οικογενειακό Συµβούλιο».

Η χορευτική οµάδα
Πέµπτη 19/03/09
του Λυκείου παρουσίασε στο ξενοδοχείο
Classic τον παραδοσιακό κυπριακό χορό που
απέσπασε το 1ο βραβείο στους Παγκύπριους
µαθητικούς αγώνες χορού. Η παράσταση
έγινε προς Βρετανούς ακαδηµαϊκούς µετά από
πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας.

Πέµπτη 09/04/09 Τα Κεντρικά Μαθητικά
Συµβούλια Γυµνασίου και Λυκείου διεξήγαγαν
έρανο υπέρ του Αντικαρκινικού Συνδέσµου
Κύπρου
στα
πλαίσια
της
πορείας
Χριστοδούλας. Το ποσό που µαζεύτηκε από
τους µαθητές του σχολείου µας ανήλθε στα
€221.

Τρίτη 24/03/09 Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ τίµησε την
Εθνική και Θρησκευτική Επέτειο της 25ης
Μαρτίου.

Παρασκευή
10/04/09
Το σχολείο µας
πραγµατοποίησε εκκλησιασµό στον Ιερό Ναό
Απ. Βαρνάβα, στην Κοκκινοτριµιθιά.

Πέµπτη 26/03/09 ∆ιεξήχθη στο σχολείο
µας διάλεξη για τις κροτίδες για όλους τους
µαθητές του Γυµνασίου και Λυκείου από το
λειτουργό της αστυνοµίας κ. Οδυσσέα
Παπαδόπουλο.

Η ερευνητική οµάδα του σχολείου µας
συµµετείχε στο ∆ιαγωνισµό Έρευνας στη
Μετεωρολογία µε θέµα «Η βροχόπτωση σε
σχέση µε την ποσότητα και την ποιότητα
του αγελαδινού γάλακτος». Η εργασία
επελέγη ανάµεσα στις 10 καλύτερες.
Έλαβαν µέρος οι µαθητές: Αναστασίου
Θέκλη, ∆αµιανού Χαράλαµπος, Καραολή
Μαρκέλα,
Νικολάου
Νικολέττα
και
Ψηλογένη Παρασκευή. Συντονίστριες στην
προσπάθεια
των
µαθητών
ήταν
οι
καθηγήτριες Λοϊζίδη Ρϊάνα και Αργυρού
Χριστίνα.

Παρασκευή 27/03/09
Μοτοσικλετιστές
από το Σύνδεσµο «Κάνε µια ευχή», πέρασαν
από το σχολείο µας και παρέλαβαν το ποσό
των
€660, που συγκεντρώθηκε από
µαθητές, καθηγητές και το Σύνδεσµο Γονέων
του για ενίσχυση του Συνδέσµου τους.
Τρίτη 31/03/09
∆ιοργανώθηκε µεγαλοπρεπής εορτασµός για
την επέτειο της 1ης Απριλίου. Ξεχωριστή νότα
έδωσε στην εκδήλωση η παρουσία του
αγωνιστή της ΕΟΚΑ κ. Γρηγορά ο οποίος
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Σχολικό Ημερολόγιο
Παρασκευή 22/05/09
Αντιπροσωπεία
καθηγητών και µαθητών του κοινωνικού
οµίλου, παρέδωσαν εισφορά €200 στο
Συµβούλιο
Ευηµερίας
Ασθενών
του
Μακάρειου Νοσοκοµείου Λευκωσίας.

15/04/09 – 22/04/09
∆ιοργανώθηκε µε µεγάλη επιτυχία εκδροµή
στη Γαλλία για µαθητές Γ΄ Γυµνασίου και Β΄
Λυκείου.
Τετάρτη 29/04/09
Το
Γραφείο
Συµβουλευτικής
και
Επαγγελµατικής Αγωγής του σχολείου
διοργάνωσε συνάντηση ενηµέρωσης για τους
µαθητές και τους γονείς της Β’ Λυκείου.
Παρουσιάστηκε το πρόγραµµα του σχολείου
για την επόµενη σχολική χρονιά.

Τρίτη
26/05/09
∆ιοργανώθηκε
ψυχαγωγική εκδροµή για τους µαθητές του
Γυµνασίου
στη
Λάρνακα
(περιοχή
φοινικούδων).
Τετάρτη 27/05/09 ∆όθηκε εισφορά €100
από τον καλλιτεχνικό όµιλο στο Κέντρο
Απασχόλησης παιδιών µε ειδικές ανάγκες
«Στήριγµα Ζωής».

Τρίτη 05/05/09
Η οµάδα καλαθόσφαιρας Θηλέων του
Γυµνασίου µας, κατέκτησε το 3ο βραβείο
Περιφερειακούς
Αγώνες
στους
καλαθόσφαιρας νικώντας 31 – 19 σε αγώνα
την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.

Παρασκευή 05/06/09 Ο ιδιοκτήτης του
βιβλιοπωλείου «Μορφωτική» κ. Φοίβος
Λοΐζου, επισκέφθηκε το σχολείο και δώρισε
αρκετά βιβλία για εµπλουτισµό της σχολικής
µας βιβλιοθήκη.

Τρίτη 12/05/09
Η θεατρική µας οµάδα παρακολούθησε
θεατρικό σεµινάριο που διοργάνωσε ο ΘΟΚ
µε τον καθηγητή James Barrow.

15/06/09 – 17/06/09
∆ιοργανώθηκε
κατασκήνωση
για
τους
µαθητές
και
µαθήτριες στα Περβόλια στη Λάρνακα. Ένα
διήµερο
γεµάτο
δηµιουργικές
και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Πέµπτη 14/05/09
Το σχολείο µας συµµετείχε ενεργά σε
αιµοδοσία
στο
Πολιτιστικό
Κέντρο
Περιστερώνας
εις
µνήµην
του
µακαριστού µαθητή µας Χριστόφορου
Χριστοδούλου.

Παρασκευή 26/06/07 Πραγµατοποιήθηκε
στο σχολείο µας η τελετή αποφοίτησης για
τους µαθητές της Γ’ Γυµνασίου.

Παρασκευή 15/05/09
Οµάδα µαθητών της Γ’ τάξης συµµετείχε σε
Συνέδριο που διοργάνωσε η Γ’ Τεχνική Σχολή
σχετικά µε τη Τεχνική, τη Μέση, τη ∆ηµόσια
και την Ιδιωτική Εκπαίδευση.

Σάββατο 27/06/09
Πραγµατοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης
για τους τελειόφοιτους µαθητές της Γ’
Λυκείου.
Ακολούθησε
δείπνο
στο
Ξενοδοχείο Hilton Park.

Συγκεκριµένα οι µαθητές του Γ2, Στυλιανού
Θωµίνα και Πέτρου Αντρέας και οι µαθητές
του Γ’4, Γαβριήλ Αντωνία και Πέτρου
Παύλος αφού πήραν τα αποτελέσµατα από
ερωτηµατολόγια που είχαν δοθεί σε µαθητές
και γονείς της Γ’ τάξης καθώς επίσης και σε
καθηγητές,
έκαναν
επεξεργασία
των
δεδοµένων και παρουσίασαν τα ευρήµατα στο
Συνέδριο.

Κυριακή 28/06/09
Οι απόφοιτοι του Γυµνασίου του σχολείου
µας µε τη συνοδεία καθηγητών, γιόρτασαν
την αποφοίτηση τους στο Blinkers Club &
Restaurant σε ένα πάρτυ γεµάτο χορό και
διασκέδαση.
Παρασκευή 03/07/09
Το σχολείο µας διοργάνωνει ολοήµερη
εκδροµή στο World Water Park στην Αγία
Νάπα.

Τον ερχόµενο Σεπτέµβρη θα ακολουθήσει
συνέχεια του Συνεδρίου µε την εξαγωγή των
τελικών
αποτελεσµάτων
και
υποβολή
εισηγήσεων.

10/07/09 – 25/07/09
Το σχολείο µας διοργάνωνει Εκπαιδευτική
Εκδροµή στην Αγγλία προκειµένου να
δώσει την ευκαιρία στους µαθητές και τις
µαθήτριες της Β’ Λυκείου να γνωρίσουν το
Εκπαιδευτικό σύστηµα της Αγγλίας, αλλά και
τις εγκαταστάσεις των Πανεπιστηµίων.

Σάββατο 16/05/09
Το σχολείο µας τιµώντας για ακόµα µια φορά
τη µνήµη του αγαπηµένου µας Χριστόφορου,
οργάνωσε τουρνουά futsal στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του ΟΛΥΜΠΙΟΝ.
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Αφιέρωµα στο µ. Χριστόφορο Χριστοδούλου

3. Αφιέρωµα στο µαθητή µας µακαριστό
Χριστόφορο Χριστοδούλου
Στη Μνήµη του

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω...

Η παρούσα έκδοση του σχολικού µας περιοδικού
αφιερώνεται στη µνήµη του πολυαγαπηµένου µας
µαθητή µ. Χριστοδούλου Χριστόφορου.
Ο µ. Χριστόφορος ήταν 16 χρονών µαθητής της
Β΄Λυκείου. Καταγόταν από το χωριό Περιστερώνα.
Οι γονείς του Αντώνης και Μαρία είναι
εκτοπισµένοι. Κατάγονται από τα χωριά Κώµη Κεπήρ
και Φιλιά. Έχουν ακόµα δύο γιους, το Βασίλη 19
χρονών, στρατιώτη και τον Άγγελο 15 χρονών, που
φοιτά στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ.

Όταν
η τραγική ειρωνεία, πληµµυρίζει κάθε
συναίσθηµα, σκέψη και λόγο………..

Ο Χριστόφορος ήταν µαθητής έξυπνος, δραστήριος,
δυναµικός, κοινωνικός, γεµάτος ζωντάνια, κέρδιζε
τον καθένα µε το δικό του
χαρακτήρα και το δικό του
µοναδικό τρόπο. Έχασε άδικα τη
ζωή του σε τροχαίο δυστύχηµα
στα πιο όµορφα χρόνια της ζωής
του.
Η πονεµένη οικογένεια του,
εµφορούµενη από ανθρωπιστικά
ιδεώδη, δέχθηκε να δωρίσει τα
όργανά του σε πάσχοντες
συνανθρώπους µας! Μετέτρεψε
το δικό της καηµό σε βάλσαµο
παρη γο ριάς
γ ια
κ άπο ιο υς
άλλους.
Η ∆ιεύθυνση, το διδακτικό
προσωπικό και όλη η µαθητική
κοινότητα εκφράζουµε
τη
συµπάθεια µας στην οικογένεια
του. Ευχόµαστε ο Θεός να τους
χαρίζει παρηγοριά, δύναµη και
υποµονή. Οι ίδιοι µας έχουν ήδη
διδάξει µε το δικό τους
παράδειγµα πόσο σηµαντική
είναι η πίστη και η εναπόθεση των ελπίδων µας στον
Πανάγαθο Θεό.
Σε σένα, Χριστόφορε, λέµε πως η µορφή σου θα
µείνει άσβεστη στη µνήµη µας, πως θα αναζητούµε
τη συντροφιά σου, πως, τώρα, σ’αγαπάµε ακόµη πιο
πολύ. Προσευχόµαστε «αιωνία σου να είναι η
µνήµη», «ευτυχισµένο να είναι το αιώνιο µονοπάτι
που τώρα εσύ βαδίζεις» και «είθε άγγελοι να σου
κρατάνε παντοτινή συντροφιά σε τόπο, που δεν
υπάρχει ούτε λύπη ούτε στεναγµός, αλλά ζωή
ατέλιωτη».
Σε χαιρετούµε µε πολλή – πολλή αγάπη.

Από τη ∆ιεύθυνση.
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Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα χρονιά, µίλησα στο
τηλέφωνο µε την καλή φίλη Μαρία Χριστοδούλου,
µαµά του αγαπηµένου µας µ. Χριστόφορου.
«Βαγγέλη», µου είπε, «θα ήθελα φέτος να πείσεις
τον όµορφο σου να γράψει κάτι στο περιοδικό, που
βγάζετε κάθε χρονιά. Έτσι, να έχω κι εγώ να
θυµάµαι κάτι από το σχολείο…»
Εγώ της απάντησα, πως θα κάνω ό,τι µπορώ, όπως
και τις προηγούµενες χρονιές για να αφήσει και ο
Χριστόφορος το «στίγµα του»
∆εν µπορούσα να διανοηθώ όµως
ότι από εκείνη τη µαύρη
Παρασκευή στις 7 του Νοέµβρη,
µια πρόωρη µεγάλη Παρασκευή ο
«όµορφος µας» ο Χριστόφορος θα
έφευγε για πάντα από κοντά µας,
θύµα τροχαίου δυστυχήµατος!
Όσο κοινότοπο και να ακούγεται,
όσο χιλιοειπωµένο και αν είναι,
δεν µπορεί κανείς µε λόγια να
περιγράψει τον πόνο, τη δυστυχία
και τη θλίψη που σκόρπισε αυτό
το τραγικό γεγονός όχι µόνο στην
οικογένεια του αλλά και στη δική
µας οικογένεια, την οικογένεια
του ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Από τις 4 του
Νοέµβρη που χαροπάλευε µέχρι
τις 7 του Νοέµβρη οπότε και ο
Θεός αποφάσισε τελικά να τον
πάρει κοντά Του, όλα τα παιδιά
και οι καθηγητές του σχολείου µας
πληµµύρησαν µε προσευχές και
αισθήµατα συµπαράστασης τον αγαπηµένο µας
φίλο.
Η µεγαλοθυµία αυτού του παιδιού και της
οικογένειάς του παρέδωσαν µαθήµατα ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης χαρίζοντας ζωτικά όργανα σε
κάποιους συνανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ακόµη
µια απόδειξη του µεγαλείου της ψυχής αυτού του
παιδιού
που
έσφυζε
από
ζωή,
ενέργεια,
ενθουσιασµό και όνειρα.
Η απώλεια του «όµορφου» σηµάδεψε από τότε
όλες τις δραστηριότητες της χρονιάς και είµαι
βέβαιος ότι πάντα µε κάθε αφορµή ο Χριστόφορος
θα µνηµονεύεται. ∆εν υπήρχε εκδήλωση των
µαθητών του σχολείου, που δεν αφιερώθηκε στο
Χριστόφορο. µας ακόµα και το κεντρικό στέγαστρο

Αφιέρωμα στο μ. Χριστόφορο Χριστοδούλου

της αυλής φέρει το όνοµα του.

Αποφάσεις Καθηγητικού Συλλόγου:

Αγαπητή µου µαµά του Χριστόφορου, το χαρτάκι
που είχα να µου θυµίζει να πείσω το γιο σου να
γράψει έστω και κάτι µικρό στο περιοδικό του
σχολείου µας δεν υπάρχει πια. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι όλο το περιοδικό είναι αφιερωµένο
στο «λουλούδι σου».
Μακάρι ο «όµορφος» να ήταν ανάµεσά µας και
ας µην διάβαζες ποτέ ούτε µια λέξη γραµµένη
από το χέρι του!!! Αιωνία του η µνήµη!

Βαγγέλης Φούκας

Χριστόφορέ µου,
Κοιτώ στον ουρανό και βλέπω τη µορφή σου,
Κλείνω τα µάτια µου και ακούω τη φωνή σου.
Η απουσία σου µου έχει γίνει αισθητή
Και η απόσταση που µας χωρίζει είναι µεγάλη
Τα λόγια λίγα, όµως ο πόνος µου πολύ µεγάλος
Ποτέ δεν θα σβήσουν οι υπέροχες εικόνες της
φιλίας µας, το πόσο ωραία περνούσαµε στο σχολείο
Με τα αστεία µας και τις σκανδαλιές µας.
Θυµάµαι χαρακτηριστικά όταν άνοιξαν τα σχολεία
µου είπες «Ούφφου, θα χαθούµε τέλεια τωρά που
µας
εχωρίσαν σε διαφορετικές τάξεις, τζαι πώς θα
περνά
η ώρα τωρά µες το µάθηµα;» Κ’ εγώ σου υποσχέθηκα
πως δεν θα χαθούµε …, …,
Όµως ποτέ δεν ήξερα,
ότι θα καταλήγαµε έτσι.
Σε αγαπώ και θα σε σκέφτοµαι πάντα
φίλε µου Χριστοφή … Θα είµαστε πάντα τα
καλύτερα φιλαράκια … Αντίο για τώρα αλλά
Όχι για πάντα … Θα τα ξαναπούµε !!!

Χρυσάνθη Παύλου, Ε΄1
Ε΄1
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Σε συνεδρία της ∆ιεύθυνσης και του
Καθηγητικού Συλλόγου οµόφωνα
αποφασίστηκε:
1. Οι σηµαίες του σχολείου να
παραµείνουν µεσίστιες
για µια
βδοµάδα (10/11/2008 –
16/11/2008).
2. Τήρηση µονόλεπτης σιγής στη µνήµη
του.
3. Ονοµασία του αγαπηµένου χώρου,
όπου σύχναζε ο Χριστόφορος, ως
«Στέγαστρο Χριστόφορου
Χριστοδούλου».
4. Οργάνωση, σε συνεργασία µε την
οικογένεια του, του σαρανταήµερου
µνηµοσύνου του.
5. Αναβολή οποιωνδήποτε
συνεστιάσεων για 40 ηµέρες.
6. Οργάνωση αθλητικής ηµερίδας στη
µνήµη του.
7. Η έκδοση του περιοδικού «Μαθητικές
Πινελιές» να αφιερωθεί στη µνήµη
του.
8. Φιλανθρωπική εκδήλωση των δύο
Κ.Μ.Σ στη µνήµη του Χριστόφορου.
Οι εισπράξεις να διατεθούν σε
φιλανθρωπικά ιδρύµατα της επιλογής
των Μαθητικών Συµβουλίων.
9. ∆ιοργάνωση Αιµοδοσίας στο
Κοινοτικό Κέντρο Περιστερώνας.

Απόφοιτοι 2008 - 2009

4. Αφιέρωµα Στους Πρώτους Α̟όφοιτους
«Μικρά βλαστάρια σαν θεριέψετε,
βάλτε για στόχο ένα αστέρι,
κι αν δείτε τέλος πως δεν πιάνεται
αρκεί που απλώσατε το χέρι.»
Γ. Κράλης

ΣκέψειςÑ
ÑΣυναισθήµατα

Αντρέου: Ραφαέλα
Τα συναισθήµατά µου τώρα ̟ου
α̟οφοιτώ είναι ανάµεικτα!! Α̟ό τη
µια νιώθω χαρά, ̟ου φεύγω α̟ό το
σχολείο, αλλά α̟ό την άλλη
στενοχωριέµαι ̟ολύ. Θα ̟εθυµήσω το
σχολείο, τους φίλους µου, τις τρέλες
̟ου κάναµε όλοι µαζί

Αγρότης Μιχάλης :
Έφτασε ε̟ιτέλους η µέρα ̟ου
̟εριµέναµε! Στεναχωριέµαι βέβαια
̟ου θα α̟οχωριστώ τους συµµαθητές
µου, όµως µια νέα ζωή µας ̟εριµένει
και εύχοµαι σε όλους κάθε καλό.
.

Αντρέου Στέφανος :
Εύχοµαι σε όλους καλή συνέχεια,
̟ροσω̟ική υγεία και ευτυχία!

Αντρέου Φωτεινή :
Η σχολική ζωή έφτασε στο τέλος της.
Ο καθένας α̟ό εµάς θα τραβήξει
̟λέον το δικό του δρόµο. Εύχοµαι σε
όλους ̟ροσω̟ική ευτυχία και καλή
σταδιοδροµία.
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Απόφοιτοι 2008 - 2009
Α̟οστόλου Ελένη:
Τελευταίος χρόνος…Τα µαθητικά
χρόνια τέλειωσαν, όµως τώρα αρχίζει
η ζωή. Καλή συνέχεια στους
υ̟όλοι̟ους και καλή ε̟ιτυχία στη
ζωή σας!! Πραγµατο̟οιήστε τα όνειρά
σας: Το µέλλον είναι αβέβαιο, όµως
τολµήστε… Τα συναισθήµατα είναι
ανάµεικτα…κυριαρχεί βέβαια η
ανακούφιση! This is the end!
ΥΓ: Κάνετε όσες τρέλες µ̟ορείτε!
Α̟ολαύστε την κάθε στιγµή!

Αρναούτης Κωνσταντίνος:
Τα συναισθήµατα µου τώρα ̟ου
φεύγω α̟ό το σχολείο είναι
ανάµεικτα. Α̟ό τη µια είµαι
στενοχωρηµένος, διότι θα χάσω τους
φίλους µου και θα ̟άω στο στρατό.
Α̟ό την άλλη όµως είµαι χαρούµενος,
γιατί θα τελειώσω το σχολείο και δε θα
έχω ̟ια την έγνοια των
διαγωνισµάτων. Γεια σας και καλή
συνέχεια σε όλους.

Ασαέλωφ Ελένη :
Τέλος και αυτή η χρονιά…Μόνο ̟ου
αυτή ήταν διαφορετική α̟ό τις άλλες
χρονιές…Τα συναισθήµατα είναι
ανάµεικτα. Α̟ό τη µια νιώθουµε λύ̟η
̟ου αυτές οι ξέγνοιαστες στιγµές θα
̟αραµείνουν αναµνήσεις χωρίς
ε̟ιστροφή και α̟ό την άλλη χαρά
̟ου θα ̟ροχωρήσουµε σε ένα
διαφορετικό στάδιο της ζωής µας.
Εύχοµαι σε όλους κάθε καλό!

Γεωργίου Μαρία:
Με το τέλος αυτής της χρονιάς µ̟ορώ
να ̟ω ότι αφενός νιώθω χαρούµενη,
γιατί θα τελειώσω το σχολείο και θα
α̟οκτήσω µια διαφορετική ζωή.
Αφετέρου νιώθω στενοχωρηµένη,
γιατί δεν µ̟ορώ να ̟ιστέψω, ̟ως
̟έρασαν τόσο γρήγορα έξι χρόνια. Θα
µου λέιψουν όλα τα άτοµα ̟ου έχω
γνωρίσει σε αυτό το σχολείο.

Γρηγορίου Γιώργος:
Αναµφίβολα έχω ̟ολλές αναµνήσεις
α̟ό την εξάχρονη φοίτησή µου στο
ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Εκδροµές, εκδηλώσεις,
̟άρτυ, θέατρα, τρέλες…Τώρα η
σχολική ζωή έφτασε στο τέλος της και
για αυτό εύχοµαι σε όλους τους
συµµαθητές µου να
̟ραγµατο̟οιήσουν τα όνειρά τους
στη νέα ζωή ̟ου τους ̟εριµένει.
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∆ηµητρίου Άντρια :
Ως µια α̟ό τους ̟ρώτους α̟οφοίτους
του ΟΛΥΜΠΙΟΝ, έχω ιδιαίτερα
έντονα συναισθήµατα! Χαρά…
συγκίνηση…λύ̟η ̟ερικλείουν τον
εσωτερικό µου κόσµο. Εύχοµαι σε
αυτούς ̟ου φεύγουν τα καλύτερα και
σε αυτούς ̟ου έρχονται να κάνουν
υ̟οµονή. Να θυµάστε ̟άντα…ότι δε
µας σκοτώνει, µας κάνει ̟ιο δυνατούς!
Σας αγα̟ώ ̟ολύ, Αn3! p$onio

∆ηµητρίου Νικόλας :
Ε̟ιτέλους έφτασε η στιγµή ̟ου ̟άντα
̟ερίµενα: να τελειώσω το σχολείο.
Φυσικά θα µου λείψουν οι φίλοι µου,
αφού ζήσαµε ̟ολλές ξεχωριστές
στιγµές µαζί. Τελειώνοντας θα ήθελα
να ευχηθώ σε όλους καλή
σταδιοδροµία.

Ευγενίου Νικόλας :
Νιώθω ενθουσιασµό για το γεγονός
ότι α̟οφοιτώ α̟ό το σχολείο, αλλά
ταυτόχρονα και λύ̟η γιατί θα
α̟οχωριστώ τους καλούς µου φίλους.
Καλή συνέχεια σε όλους

Ευσταθίου Άδωνης :
Μετά α̟ό 6 χρόνια αξέχαστων
εµ̟ειριών και ασυγκράτητης τρέλας,
οι σχολικές αναµνήσεις έφτασαν στο
τέλος. Τώρα οι τίτλοι του τέλους θα
σηµατοδοτήσουν µια καινούρια αρχή.
Καλή συνέχεια σε όσους θα
συνεχίσουν την ̟ορεία τους στο
σχολείο και καλή αρχή σε αυτούς ̟ου
̟αίρνουν καινούρια µονο̟άτια.

Ισαάκ Παναγιώτης :
Ποτέ δεν ̟ίστευα ότι η µαθητική ζωή
θα τελείωνε τόσο σύντοµα. Θα µου
λείψουν ̟ολύ οι συµµαθητές µου,
όµως ελ̟ίζω ότι δε θα χαθούµε.
Εύχοµαι σε όλους καλή συνέχεια!
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Κανέλλας Μάριος :
Νιώθω µεγάλη αγωνία για το
άγνωστο µέλλον ̟ου θα µε ̟εριµένει,
αλλά ταυτόχρονα και θλίψη ̟ου θα
α̟οφοιτήσω. Καλή συνέχεια σε
όλους!!!

Κάστρος Αντρέας :
Μέσα στην καρδιά µου µ̟ερδεύονται
ανάµεικτα συναισθήµατα και συνάµα
στο µυαλό µου ξεδι̟λώνονται ̟ολλές
αναµνήσεις. Α̟ό τη µια νιώθω
µεγάλη αγά̟η και εκτίµηση για τους
ανθρώ̟ους ̟ου στάθηκαν δί̟λα µου
σε αυτά τα έξι χρόνια. Α̟ό την άλλη
νιώθω µια µεγάλη αγωνία για το νέο
δρόµο ̟ου ανοίγεται µ̟ροστά µου.

Κότροφου Μαρία :
Θυµάµαι σαν να ήταν χθες όταν
̟ρωτοήρθα σε αυτό το σχολείο…
Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια ̟έρασα
τις ̟ιο ωραίες στιγµές στη ζωή µου.
Τώρα ̟λέον ο καθένας α̟ό εµάς είναι
έτοιµος να ανοίξει τα δικά του φτερά,
να βρεθεί σε καινούρια µονο̟άτια. Το
µόνο ̟ου θα µείνει είναι οι
αναµνήσεις. Εύχοµαι στον καθένα
α̟ό εµάς να ̟ετύχει και να έχει καλή
τύχη στη ζωή του, να
̟ραγµατο̟οιήσει τους στόχους και τα
όνειρά του. Και όσα χρόνια και αν
̟εράσουν κανένας να µη ξεχάσει τις
ωραίες στιγµές και τα χρόνια ̟ου
̟εράσαµε σε αυτό το σχολείο.
Κουτσουλλή Χρυσταλλένη :
Τώρα ̟ου θα φύγω α̟ό το σχολείο
α̟ό τη µια νιώθω, ότι θα ξαλαφρώσω,
αλλά α̟ό την άλλη νιώθω ότι θα µ̟ω
σε µια ̟ιο δύσκολη φάση της ζωής
µου. Θέλω να ευχαριστήσω αυτό το
σχολείο για όσα µου δίδαξε και µου
έδειξε µέσα σε αυτά τα έξι χρόνια.
Σίγουρα θα ̟εθυµήσω τόσο το
σχολείο, όσο και τους συµµαθητές και
τους καθηγητές µου.
Κραµβής Ευαγόρας :
Α̟οφοιτώντας α̟ό το σχολείο νιώθω
ταυτόχρονα χαρά και λύ̟η. Λύ̟η
γιατί θα α̟οχωριστώ τους συµµαθητές
µου µε τους ο̟οίους έζησα τόσο
όµορφες και ξεχωριστές στιγµές. Χαρά
γιατί νέοι ορίζοντες ανοίγονται
µ̟ροστά µου . Τέλος θα ήθελα να
ευχηθώ σε όλους µέσα α̟ό την καρδιά
µου να είναι ̟άντα καλά και καλή
σταδιοδροµία.
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Κρητικού Χριστίνα:
...Συγκίνηση..χαρά...λύ̟η…ευτυχία…
νοσταλγία…
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΑΣ ΖΩΗ!!!!

Λαζαρίδης Χρίστος :
Σίγουρα είναι ̟ερίεργα τα
συναισθήµατα µου. ∆εν κατάλαβα, ότι
̟έρασαν κιόλας τα µαθητικά χρόνια
και ότι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται
µ̟ροστά µας. Λυ̟ούµαι, ̟ου φεύγω
α̟ό ένα τόσο γνώριµο χώρο, αλλά
ταυτόχρονα χαίροµαι, γιατί νέοι
δρόµοι ανοίγονται για εµάς. Καλή
συνέχεια σε όλους!

Λευτέρη Βανέσσα :
Τώρα ̟ου α̟οφοιτώ νιώθω µια
µεγάλη ανακούφιση, γιατί θα αφήσω
̟ίσω µου τα δύσκολα µαθητικά
χρόνια. Χαίροµαι ε̟ίσης αφού
ανοίγεται µ̟ροστά µου ένας εντελώς
νέος κόσµος µε ̟ολλές ευκαιρίες και
̟ερι̟έτειες. Βέβαια θα µου λείψουν
κά̟οια άτοµα και εύχοµαι όλοι να
̟ραγµατο̟οιήσουν τα όνειρά τους.

Λοΐζου Μάριος :
Νιώθω ανακούφιση ̟ου ε̟ιτέλους
α̟οφοιτώ α̟ό το σχολείο και
ολοκληρώνεται µια δύσκολη φάση της
ζωής µου. Σίγουρα αυτό ̟ου θα µου
λείψει ̟ερισσότερο α̟ό τα µαθητικά
χρόνια είναι οι φίλοι µου, µε τους
ο̟οίους ελ̟ίζω ότι δε θα χαθούµε.
Τέλος εύχοµαι σε όλους καλή ε̟ιτυχία
στη ζωή τους.

Λυµ̟ουρής Σάββας :
Μετά α̟ό έξι χρόνια α̟οφοιτώ α̟ό
αυτό το σχολείο. Νιώθω λύ̟η ̟ου θα
α̟οχωριστώ τους συµµαθητές µου,
αλλά ταυτόχρονα νιώθω χαρά, ε̟ειδή
θα τελειώσω το σχολείο. Εύχοµαι σε
όλους καλή συνέχεια στη ζωή τους.
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Μακρυγιώργης Νεόφυτος :
Τα συναισθήµατά µας είναι
ανάµεικτα, γιατί α̟ό τη µια κλείνει
ένα µεγάλο κεφάλαιο των µαθητικών
µας χρόνων και ανοίγει ένας νέος
δρόµος και α̟ό την άλλη φεύγουµε
α̟ό ένα ̟εριβάλλον, ̟ου ̟ροσέφερε
̟ολλά στην ̟νευµατική µας
µόρφωση.

Μιχαήλ Μιχάλης :
Σίγουρα τα συναισθήµατα µας είναι
ανάµεικτα. Εύχοµαι σε όλους καλή
συνέχεια.

Μουρούτη Μαρία :
Η α̟οφοίτηση µας α̟ό το σχολείο
σηµατοδοτεί την έναρξη ενός νέου
κεφαλαίου στη ζωή µας. Οι ξεχωριστές
και ανε̟ανάλη̟τες στιγµές ̟ου
ζήσαµε σε αυτό το σχολείο θα µας
συνοδεύουν στην καινούργια µας
ζωή. Καλή α̟οφοίτηση σε όλους!

Νικοδήµου Χριστίνα :
Αυτή η χρονιά δε µοιάζει σαν τις
άλλες. Τώρα ̟λέον ζούµε τις
τελευταίες στιγµές µας σε αυτό το
χώρο. Όλα θα γίνουν µια γλυκιά
ανάµνηση, ̟ου θα κουβαλούµε για
την υ̟όλοι̟η ζωή µας. Ο καθένας
α̟ό εµάς θα ̟άρει το δικό του δρόµο
και ίσως µερικοί α̟ό εµάς χαθούµε.
Εύχοµαι σε όλους καλή τύχη και ότι
καλύτερο στη ζωή τους.

Ξάνθου ∆ηµήτρης :
Εύχοµαι σε όλους να α̟οκτήσουν στη
ζωή τους όλα όσα ονειρεύτηκαν! Καλή
συνέχεια
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Πελεκάνου Γεωργία :
Φτάσαµε λοι̟όν στο τέλος και αυτής
της σχολικής χρονιάς. Ο καθένας
̟λέον θα τραβήξει το δικό του δρόµο.
Τα συναισθήµατά µας είναι
ανάµεικτα. Αυτό ̟ου εύχοµαι σε
όλους είναι να ̟ραγµατο̟οιήσουν τα
όνειρά τους και να ευτυχήσουν στη
ζωή τους.

Πελεκάνου Μαρία :
Οι σχολικές µέρες έχουν φτάσει στο
τέλος τους. Η τελευταία µας χρονιά
στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ήταν
ανε̟ανάλη̟τη, αφού ζήσαµε
αξέχαστες και όµορφες στιγµές µε τους
συµµαθητές µας. Όµως τώρα ̟ια ̟ου
θα χωριστούν οι δρόµοι µας, τα
αισθήµατα είναι ανάµεικτα:
χαρούµενα και λυ̟ηµένα. Ανοίγουν
όµως νέοι ορίζοντες µ̟ροστά µας, γι’
αυτό εύχοµαι καλή τύχη σε όλους.

Πογιατζής Νικόλας :
Η ̟τήση «CY ΟΛΥΜΠΙΟΝ 2009» έχει
φτάσει στον τελικό ̟ροορισµό της.
Παρόλο ̟ου είχαµε κά̟οια κενά
αέρος κατά τη διάρκεια της ̟τήσης, η
̟ροσγείωσή µας υ̟ήρξε οµαλή και
ε̟ιτυχής. Εύχοµαι σε όλους όσοι θα
α̟οβιβαστούν τώρα α̟ό το
αερο̟λάνο, να έχουν µια ευτυχισµένη
ζωή και να ̟ετύχουν ότι ε̟ιθυµούν.
Ο κυβερνήτης Νικόλας Πογιατζής.

Πολυκάρ̟ου Ραφαέλλα :
Η τελευταία σχολική χρονιά έφτασε
στο τέλος της. ∆εν έχω καταλάβει ̟ως
έχουν ̟εράσει τόσο γρήγορα τα
χρόνια. Η τελευταία µας χρονιά ήταν
̟ολύ ωραία και θα τη θυµάµαι για
̟άντα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή
σταδιοδροµία.

Πυλαζέρης Αντρέας :
Φεύγοντας α̟ό το ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχω
̟ολλές αναµνήσεις, οι ο̟οίες έχουν
χαραχτεί βαθιά µέσα µου και θα τις
θυµάµαι για ̟άντα. Είµαι ̟ολύ
χαρούµενος ̟ου έζησα σε αυτό το
σχολείο και γνώρισα εξαιρετικούς
φίλους, ̟ου θα βρίσκονται ̟άντα
στην καρδιά µου. Εύχοµαι σε όλους
να ̟ετύχουν τους στόχους τους και να
έχουν ό,τι ε̟ιθυµούν. Ελ̟ίζω ότι η
ζωή µου θα είναι ευχάριστη και θα
µου χαρίσει αυτά ̟ου ε̟ιθυµώ!
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Ρούσσος Θωµάς :
Η τελευταία χρονιά των µαθητικών
µας χρόνων έφτασε στο τέλος της. Ένα
λαµ̟ρό µέλλον ανοίγεται ̟λέον
µ̟ροστά µας και είναι στο χέρι µας να
το εκµεταλλευτούµε. Πολύ γρήγορα
̟έρασε η φετινή χρονιά και τα
συναισθήµατα είναι ανάµεικτα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε
όλους καλή σταδιοδροµία!

Στυλιανού: Αντρέας
Παρόλο ̟ου ανυ̟οµονούσα για την
α̟οφοίτηση µου α̟ό το σχολείο,
̟ρέ̟ει να ̟αραδεχτώ ότι τώρα ̟ου
φθάνουµε στο τέλος νιώθω ̟ερίεργα!
Σίγουρα θα µου λείψουν οι σχολικές
στιγµές, όµως ταυτόχρονα ανυ̟οµονώ
για τις νέες εµ̟ειρίες ̟ου µε
̟εριµένουν.

Στυλιανού Μάριος :
Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή
συνέχεια και καλή ε̟ιτυχία σε ό,τι και
αν α̟οφασίσουν να κάνουν!

Σωτηρίου: Γιάννα
Το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς
σηµαίνει και το τέλος των µαθητικών
µας χρόνων. Τα συναισθήµατα ̟ου
µας δηµιουργούνται µε το κλείσιµο
αυτής της χρονιάς είναι ανάµεικτα.
Νιώθω χαρά, ̟ου ε̟ιτέλους θα
α̟οφοιτήσω και θα ̟ραγµατο̟οιήσω
τους στόχους µου. Α̟ό την άλλη
νιώθω λύ̟η, γιατί όλα όσα ζήσαµε σε
αυτό το σχολείο θα τελειώσουν σε
λίγες µέρες και θα µας µείνουν µόνο
οι αναµνήσεις. Ο καθένας α̟ό εµάς θα
̟άρει το δρόµο του… Εύχοµαι σε
όλους καλή συνέχεια.
Χαΐρτα Παρασκευή :
Ακόµη ένα βιβλίο µε τίτλο «σχολείο»
και ήρωες τους µαθητές έχει φτάσει
στο τέλος του. Μετροφυλλίσαµε όλες
τους τις σελίδες χιλιάδες φορές, αλλά
κάθε µέρα ανακαλύ̟ταµε κάτι το
διαφορετικό. Όλοι α̟ό µικροί θέλαµε
να τελειώσει το σχολείο, αλλά τώρα,
̟ου η σχολική ζωή έφτασε στο τέλος,
όλοι λέµε «τα µαθητικά τα χρόνια δεν
τα αλλάζω µε τί̟οτα!!»
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5. Λεύκωµα
5.1 Τάξεις – Τμήματα κατά τη σχολική χρονιά 2008 – 2009
ΤΑΞΗ: Α’1
ΑΒΡΑΑΜΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΙΜΙΣΙΗ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΚΙΜΙΣΙΗ ΦΑΝΗ
ΚΥΡΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΤΣΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΥΛΑΖΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΟΜΩΜΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑΞΗ: Α’2
ΑΓΓΕΛΟΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΠΟΥΖΕΪΤ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΝΟΥ ΕΥΑ
ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΛΟΪΖΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΧΡΥΣΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΟΜΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΥΡΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΡΕΝΟΣ

ΤΑΞΗ: Α’3
ΑΒΡΑΑΜ ∆ΕΣΠΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ ΑΝΤΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΥ ΠΡΑΞΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΝΗ
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Λεύκωμα: Τάξεις Τμήματα 2008—2009

ΤΑΞΗ: Α’4
ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΚΛΗ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΦΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΠΑΛΑΚΑΡΣΚΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙ∆Η ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΡΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΟΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΨΗΛΟΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΞΗ: Α’5
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΚΥΛΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΕΛΙΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Χ’ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑΞΗ: Α’6
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ
ΣΕΒΑΣΤΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΡΟΛEΜΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΤΖΑΚ
ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΡΑΤΣΗ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΗ
ΣΟΥΡΟΠΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΥΛΛΟΥΡΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
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Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008—2009

ΤΑΞΗ: Α’7
ΑΓΟΥΑΤ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΝΑΖΙΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΥΛΟΥΠΗ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑΞΗ: Α’8
ΑΒΡΑΑΜ ΖΩΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΤΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΣΑΒΒΑ ΤΖΟΒΑΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

ΤΑΞΗ: Α’9
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗ∆Α
ΑΠΟΥΖΕΪΤ Α∆ΑΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΟΥΤΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ∆ΙΑΝΑ
ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΛΩΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ
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Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: B’1
ΒΙΟΛΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α ΘΡΑΣΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΝΩΦΟΥ ΣΩΤΙΑ
ΚΟΛΙΑΝΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΤΖΙΑ ΑΝΝΑ
ΛΟΪΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ο∆ΥΣΣΕΩΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΣΧΙΖΑ ΜΕΛΠΩ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΤΑΞΗ: B’2
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΖΙΤΤΗ ΦΡΟΣΩ
ΚΑΛΑΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΚΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΤΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΙΑ
ΣΑΒΒΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΤΑΞΗ: B’3
ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΛΙΑΝΤΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΛΕΥΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΞΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΦΙΤΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ
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Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: B’4
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΚΑΝΝΑΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΤΡΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑΛΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΡΑΛΑΪΑΡΙΣΟΑ Α∆ΩΝΗΣ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΑΡΤΑ ΑΝΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΤΤΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΧΑΪΡΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΞΗ: B’5
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΟΥΜΠΑΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΆΝΤΡΕΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΜΩΥΣΕΩΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΤΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΑΞΗ: B’6
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΑΦΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΑΜΙΝΑΡΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΟΪΖΙ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ∆ΕΣΠΩ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΣΙΚΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΦΟΙΝΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΦΟΥΓΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

[30]

Λεύκωµα: Τάξεις & Τµήµατα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: B’7
ΑΓΡΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΜΗΣ
∆ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗ ΑΝΤΡΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΟΥΛΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΣΙΑΚΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΦΛΟΥΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

ΤΑΞΗ: Γ’1
ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΠΕΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΙΜΙΣΙΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΛΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΤΑΚΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΑΡΤΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΝΑ
ΤΑΞΗ: Γ’2
ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΒΙΤΑ
ΖΟΡΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΙΣΙΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΥΚΑ ΑΝΘΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΩΜΙΝΑ
ΤΑΠΠΑ ΜΙΚΑΕΛΛΑ
ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
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Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: Γ’3
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΑΝΝΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΣΙΑΜΑΚΚΙ∆Η ΕΛΙΝΑ
ΣΙΑΜΑΚΚΙ∆Η ΜΑΡΙΑ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΟΥΛΛΑ
ΧΑΡΗ ΑΝΤΡΗ

ΤΑΞΗ: Γ’4
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΗΛΟΓΕΝΗ ΑΝΤΡΕΑ

ΤΑΞΗ: Γ’5
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΞΕΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΖΕΒΛΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΙΣΑΑΚ ΓΙΩΡΓΟΣ
KΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΗΣ
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΚΙΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΩΛΙΝΑ

[32]

Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: Γ’6
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΙΣΑΑΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΚΟΥΛΛΗ ΑΝΤΡΙΑ
ΚΑΚΟΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΛΕΙΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΝΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΟΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΤΑΞΗ: Γ’7
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΖΕΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΞΥΡΙΧΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΙΤΣΙΛΛΙ∆ΟΥ ΕΜΙΛΥ
ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΤΑΞΗ: ∆’1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΝΤΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΜΙΛΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΚΟΥΜΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΡΑΜΒΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΕΛΕΤΙΕ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
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Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: ∆’2
ΑΒΡΑΑΜ ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΟΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΛΟΪΖΟΥ ΚΟΥΛΛΗΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ
ΧΑΪΡΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΩΤΙΑ
ΨΗΛΟΓΕΝΗ ΕΥΗ

ΤΑΞΗ: ∆’3
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
ΑΡΙΣΤΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΗ
ΒΙΟΛΑΡΗ ΜΑΙΡΗ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΑΖΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΧΑ ΝΑΤΙΑ
ΤΣΙΑΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΛΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ

ΤΑΞΗ: ∆’4
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΦΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΜΠΙ∆ΟΝΙΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΡΗ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΑΠΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: Ε’1
ΑΝΤΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΒΑΝΕΖΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΑΝΝΑΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΝΙΤΑ
ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΑΞΗ:E’2
ΑΝΤΡΕΟΥ ΚΥΠΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΛΙΑΝΑ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Χ¨ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«Να ζεις µε ωραίες σκέψεις.
Να συµπεριφέρεσαι µε ωραίους τρόπους.
Να θέτεις στη ζωή σου υψηλούς στόχους».

«Αν είσαι φιλοµαθής θα γίνεις και πολυµαθής!»
Ισοκράτης
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Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: Ε’3
ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ
ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΛΟΪΖΟΥ ΕΛΙΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΝΤΡΕΑ

ΤΑΞΗ: Ε’4
ΑΝΤΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΣΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΝΙΑΣ ΘΕΟΣ
ΛΥΜΠΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΤΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΨΑΡΑΣ ΠΑΜΠΟΣ

«Κάποτε πέθαινα από ανυποµονησία να τελειώσω
το γυµνάσιο και να µπω στο πανεπιστήµιο. Μετά
πέθαινα από ανυποµονησία να τελειώσω το
πανεπιστήµιο και να αρχίσω να δουλεύω. Μετά
πέθαινα από ανυποµονησία να µεγαλώσουν τα
παιδιά µου για να γυρίσω στη δουλειά. Μετά
πέθαινα από ανυποµονησία να πάρω σύνταξη. Και
τώρα πεθαίνω πραγµατικά... Και ξαφνικά
συνειδητοποιώ ότι ξέχασα να ζήσω».
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«Η σιωπή είναι µια εύγλωττη φωνή»

«Η σαφήνεια είναι το στολίδι των
σκέψεων»

Λεύκωμα: Τάξεις & Τμήματα 2008 - 2009

ΤΑΞΗ: ΣΤ’1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α∆ΩΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΥΛΑΖΕΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΧΑΪΡΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑΞΗ: ΣΤ’2
ΑΣΑΕΛΩΦ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΡΑΜΒΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΝΕΣΑ
ΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΥΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΡΟΥΣΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑΞΗ: ΣΤ’3
ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΣΑΑΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΡΟΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΞΑΝΘΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
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Λεύκωμα: Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια

5.2 Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια

Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο Λυκείου

Α̟ό αριστερά ̟ρος τα δεξιά: (Χαΐρτα Παρασκευή Στ’1,
Ιωάννου Γιάννος Ε’3, Χαΐρτας Γιάννος ∆’2, Κεραµιδάς
Νεόφυτος ∆’4, Λαζαρίδης Χρίστος Στ’2 (̟ρόεδρος) και
Χαραλάµ̟ους Χριστίνα Ε΄2)

Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο
Γυµνασίου

Α̟ό αριστερά ̟ρος τα δεξιά: (Λογγίνος Κυριάκος Β’2, Στυλιανού
Στέλιος Γ΄6, ∆έσ̟ω Σωτηρίου, Κωνσταντή Χρίστος Γ΄’5 (̟ρόεδρος),
Χρίστος Ε̟ιφανίου και Παύλου Παύλος Α’7)

5.3 Διδακτικό, Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό

Καθηγητές του σχολείου µας
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Λεύκωμα: Διδακτικό, Γραμματειακό & Βοηθητικό προσωπικό

Γραμματειακό Και Βοηθητικό Προσωπικό
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Λεύκωμα: Εργαστήρια

5.4 Εργαστήρια

Μάθηµα Μουσικής

Μάθηµα Τέχνης

Μάθηµα Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών

Μάθηµα Τεχνολογίας
[40]

Λεύκωμα – Εκδηλώσεις

5.5 Σχολικές Εκδηλώσεις
Αγιασµός
Για να περάσουµε όλοι µας µια
ευχάριστη,
δηµιουργική
και
ευλογηµένη χρονιά τελέστηκε,
όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο,
αγιασµός στο σχολείο µας.
Τον
αγιασµό
τέλεσε
ο
θεοφιλέστατος χωρεπίσκοπος
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος στις
16/10/2008 ηµέρα Τρίτη. Ο
Θεοφιλέστατος ευχήθηκε καλή
αρχή και γόνιµη τη νέα σχολική
χρονιά.

Οι ευχές της Εκκλησίας για το σχολείο και τους
µαθητές µας

Συντονιστής: Θωµάς Παπαθωµάς

1η Οκτωβρίου
Ηµέρα
ανακήρυξης
της
Κυπριακής
Ανεξαρτησίας. Τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ, µαζί
και όλος ο κυπριακός λαός, αγωνίστηκαν µε
όλες τους τις δυνάµεις για να κερδίσουν την
ελευθερία από τους Άγγλους κατακτητές.
∆υστυχώς η χαρά αυτή δεν κράτησε για πολύ
καιρό, γιατί λίγα χρόνια µετά οι Τούρκοι
εισέβαλαν στην Κύπρο και άφησαν στο
πέρασµα τους εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες
αγνοούµενους
και
ανυπολόγιστες
υλικές
ζηµιές.
Ποιήµατα και Τραγούδια αφιερωµένα στην 1η
Οκτωβρίου

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι το ισχυρότερο
όπλο στα χέρια µας για να µπορέσουµε να
αποκαταστήσουµε ξανά την ελευθερία και την
δικαιοσύνη. Της αξίζει να την τιµούµε και να
την υπερασπιζόµαστε µε κάθε τρόπο.
Συντονιστές: Γ. Γεωργιάδου, Α. Μιχαήλ
Επιµέλεια Καλλιτεχνικού Προγράµµατος:
Κ. Αλλαγιώτη, Μ Χαραλαµπίδης
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28η Οκρωβρίου
Στον ενδοσχολικό εορτασµό για την 28η
Οκτωβρίου του 1940, τιµήθηκε η αντίσταση των
Ελλήνων κατά των Γερµανών και των Ιταλών, οι
οποίοι θέλησαν να κατακτήσουν την Ελλάδα. Το
ηρωικό «ΟΧΙ», που αντέταξαν οι Έλληνες και η
απόφασή τους να υπερασπιστούν την πατρίδα
τους, ήταν και είναι παράδειγµα για µας, τις
νεότερες γενιές. Φάρος και καθοδηγητής. Η
εκδήλωση για την επέτειο περιλάµβανε αφηγήσεις,
ποιήµατα, τραγούδια από τη χορωδία του σχολείου
µας και χορούς.
Το άγηµα σηµαίας του Λυκείου.

Συντονιστές: Α. Κλεάνθους, Β. Καρακωστόπουλος,
Κυπρ. Πολυκάρπου
Επιµέλεια Καλλιτεχνικού Προγρ:
Κ. Αλλαγιώτη, Μ. Χαραλαµπίδης, ∆. Τρύφωνος

Μαθήτριες χορεύουν ̟αραδοσιακούς χορούς.

Α̟αγγελίες και ̟οιήµατα.

Μαθητές ̟αρελαύνουν µε καµάρι και
ε̟ιβλητικότητα
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Γιορτή των γραµµάτων
Τιµήσαµε τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών ως
την ηµέρα των Ελληνικών Γραµµάτων. Ο
Γρηγόριος ο Θεολόγος,
ο
Ιωάννης
Χρυσόστοµος και ο Μέγας Βασίλειος
σύζευξαν την ελληνική σοφία µε τη
χριστιανική διδασκαλία και δηµιούργησαν ένα
νέο ιδεώδες αγωγής: Τα ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη. Ανέδειξαν µε το έργο τους και την
προσφορά τους, ότι η µόρφωση λαµπρύνει και
φωτίζει το µυαλό, καλλιεργεί την ψυχή και
διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες των
νέων.

Συντονιστής: Θ. Παπαθωµάς, Α. Μιχαήλ
Καλλιτεχν. Επιµέλεια: Μ. Χαραλαµπίδης, Κ.
Αλλαγιώτη

Σοφά λόγια των Τριών Φωστήρων

Η χορωδία ψάλλει το α̟ολυτίκιο των τριών
ιεραρχών

Γιορτή του δέντρου:
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάσαµε τη γιορτή του δέντρου µε αφορµή την
Εβδοµάδα του ∆έντρου. Η µικρή µας γιορτή περιλάµβανε οµιλίες για τη σηµασία του
πρασίνου, απαγγελίες ποιηµάτων και τραγούδια. Λειτουργοί του Τµήµατος ∆ασών πρόβαλαν
προς τα παιδιά ταινία για τη χλωρίδα και πανίδα της Κύπρου καθώς επίσης και για το δασικό
πάρκο του Τροόδους. Μικρά δεντράκια και θάµνοι από το Τµήµα ∆ασών φυτεύτηκαν στο
προαύλιο του σχολείου µας. Οι µαθητές για ακόµα µια φορά συνειδητοποίησαν ότι το πράσινο
έχει ανυπολόγιστη αξία για τον άνθρωπο. Είναι ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος µε
ανεξάντλητες δυνατότητες για την οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη του τόπου µας αλλά και για τη δηµιουργία καλυτέρων συνθηκών ζωής.
Συντονίστρια: Μ. Αγγελή

Με ένα δέντρο κατασκευάζονται
χιλιάδες σ̟ίρτα. Με ένα σ̟ίρτο
καταστρέφονται χιλιάδες δέντρα.

Καλλιτεχνική Επιµέλεια: Μ. Χαραλαµπίδης
Συνθήµατα στις κερκίδες έγραφαν:

Χωρίς το ̟ράσινο ζωή δεν υ̟άρχει!
Αγα̟άτε τα δέντρα, αγα̟άτε τα δάση
Κάθε αγνό λουλουδάκι, κάθε ̟ράσινο
φύλλο.

Τα δέντρα είναι οι άµισθοι και ακούραστοι
εργάτες για τον άνθρω̟ο!
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Τσικνοπέµπτη
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος γιορτάσαµε
την Τσικνοπέµπτη. Για µια µέρα αφήσαµε
πίσω τα µαθήµατα και τις καθηµερινές µας
υποχρεώσεις. Μια οµάδα από παιδιά, µε τη
βοήθεια της κυρίας Βαλεντίνας Καρασιάλη,
ανάλαβε να διοργανώσει µια µικρή γιορτή,
έτσι
ώστε
να
µην
περάσουµε
την
Τσικνοπέµπτη σαν µια απλή Πέµπτη. Τι και αν
έβρεχε; Η βροχή δεν κατάφερε να νικήσει το
κέφι και τον ενθουσιασµό µας. Η µικρή µας
γιορτή δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα από
άλλες γιορτές. Τσιατιστά, θεατρικό σκετσάκι,
σάτιρα, παιχνίδια… Κανένας δεν κατάφερε να
κρατήσει κακία στο Θωµά, στον Ευαγόρα ή
στον Μάριο. Μπορεί η σάτιρα τους να
στόχευσε άτοµα, αλλά όλοι τη δέχτηκαν
καλοπροαίρετα. Συγχαρητήρια αξίζουν οι
µαθητές που ετοίµασαν το θεατρικό. Όσοι
δεν ήρθαν να µας δούνε, έχασαν!

Ο Ευαγόρας, ο Θωµάς και ο Μάριος σατιρίζουν

Συντονίστρια: Βαλεντίνα Καρασιάλη

Τραγούδια και φαγο̟ότι

Οµάδα τελειοφοίτων του σχολείου, χαίρονται την
Τσικνο̟έµ̟τη.

Οι κυρίες Ηλιάνα, Μαρία και Βαλεντίνα.
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25η Μαρτίου
Με ιδιαίτερη λαµπρότητα πραγµατοποιήθηκε και
φέτος ο εορτασµός για την εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου στο σχολείου µας. Η µαθητική
κοινότητα, τίµησε µε οµιλίες, απαγγελίες,
τραγούδια και χορούς, τόσο την έναρξη του
αγώνα των Ελλήνων για απελευθέρωση από το
τούρκικο ζυγό, όσο και τον Ευαγγελισµό της
Θεοτόκου. Μαθητές έδωσαν το παρόν τους στη
∆οξολογία που πραγµατοποιήθηκε στον ιερό ναό
της Παναγίας της Οδηγήτριας στο Παλαιοµέτοχο
και στην παρέλαση, η οποία συνδιοργανώθηκε
από τις κοινότητες της γύρω περιοχής.
Παρέλασαν µε πολλή περηφάνεια και απέσπασαν
το ζωηρό χειροκρότηµα των παρευρισκοµένων.

Στιγµές α̟ό τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου

Συντονίστριες: Γ. Γεωργιάδου, Α. Σάββα
Καλλιτεχνική
Επιµέλεια:
Χαραλαµπίδης, ∆. Τρύφωνος

Μ.

Προετοιµασία
Γεωργίου

Μ. Ψηλογένης, Μ.

Παρέλασης:

Γεωργίου,

Μ.

Παραδοσιακοί χοροί α̟ό µαθήτριες

Ο Πανιερώτατος Μητρο̟ολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ο Ευρωβουλευτής
Γιαννάκης Κασουλίδης, ο κοινοτάρχης
Παλαιοµετόχου και άλλοι ε̟ίσηµοι στο σχολείο
µας κατά την ηµέρα της εθνικής ε̟ετείου.

Μαθητική ̟αρέλαση.

Μαθητική ̟αρέλαση.
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1η Απριλίου
Στις 31 Μαρτίου 2009 γιορτάσαµε στο σχολείο µας µε κάθε λαµπρότητα την 1η Απριλίου
1955, επέτειο έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ, που έγινε για την απελευθέρωση της Κύπρου
από τον αγγλικό ζυγό και για την ένωση µε την Ελλάδα.
Οι µαθητές του σχολείου µας απάγγειλαν ποιήµατα αφιερωµένα στους ήρωες του επικού
εκείνου αγώνα, τραγούδησαν το θάρρος και τον ηρωϊσµό των αγωνιστών, χόρεψαν
κυπριακούς χορούς και µε την ανάγνωση επιστολών των ηρωοµαρτύρων της αγχόνης
αναβαπτίστηκαν στα νάµατα και τις αξίες της γενιάς του 55-59.
Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του Πρόεδρος των Πολιτικών Καταδίκων και πρώτος
εξάδελφος του Γρηγόρη Αυξεντίου κ. Κυριάκος Γρηγοράς. Μας µίλησε µε θέρµη για
εκείνα τα δύσκολα αλλά ένδοξα χρόνια, που σύσσωµος ο λαός µας αγωνίσθηκε τον υπέρ
ελευθερίας αγώνα. Άµποτε να µπορέσουµε να «µπολιάσουµε το αίµα µας µε το αίµα των
ηρώων εκείνων».
Συντονιστές: Μ. Χριστοφόρου, Σ. Νεοπτολέµου
Καλλιτεχνική Επιµέλεια: Κ. Αλλαγιώτη

Στιγµιότυ̟α α̟ό τον
εορτασµό της 1ης Α̟ριλίου,
ε̟έτειο έναρξης του αγώνα της
Ε.Ο.Κ.Α
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ΚΕΝΘΕΑ
Το σχολείο µας για δεύτερη σχολική χρονιά, διοργάνωσε µαζί µε το ΚΕΝΘΕΑ σεµινάρια για τους
µαθητές µε θέµα «πρόληψη και απεξάρτηση από τις εξαρτησιογόνες ουσίες».
Έγιναν 10 προαιρετικές συναντήσεις, σε απογεύµατα Τετάρτης. Οι µαθητές δείξαµε µεγάλο
ενδιαφέρον και αποκοµίσαµε πολλές χρήσιµες γνώσεις και εφόδια. Γνωρίσαµε, πως να
αντιµετωπίσουµε την πίεση των συνοµήλικων µας και τον τρόπο να χειριζόµαστε διάφορες
καταστάσεις άγχους και θυµού. Μέσα από τα διάφορα παιχνίδια και συζητήσεις καταλήξαµε σε
συµπεράσµατα,
τα
οποία
βοήθησαν
να
γνωρίσουµε καλύτερα τους εαυτούς µας και
µάθαµε πως να είµαστε αισιόδοξοι.
Τώρα πλέον, που η σχολική χρονιά τελειώνει,
είµαστε
πιο
δυνατοί
και
ικανοί
στην
αντιµετώπιση διαφόρων δυσκολιών, που θα
συναντήσουµε στη ζωή µας. Μάθαµε να έχουµε
εµπιστοσύνη στον εαυτό µας και να εκτιµούµε τις
αρετές όχι µόνο των άλλων, αλλά και τις δικές
µας. Κατανοήσαµε την αξία της συνεργασίας µε
άλλους ανθρώπους και πόσο σηµαντικό είναι να
µοιράζεσαι σκέψεις και συναισθήµατα για όσα
συµβαίνουν γύρω µας!!!

∆’22
Μαρία Μαυρίδου ∆’
Βοηθός συντονίστρια «ΚΕΝΘΕΑ»
ΚΕΝΘΕΑ»
Μαθήτριες µαζί µε την εκπρόσωπο του ΚΕΝΘΕΑ

5.6 Επισκέψεις και Εκδρομές
Ο θεσµός των εκδροµών µπορεί στη σύγχρονη εποχή που ζούµε να φαίνεται σε κάποιους
παρωχηµένος. Ωστόσο, αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία, τόσο για τους µαθητές, όσο και για
τους καθηγητές, να γνωρίσουν τη Γεωγραφία και την Ιστορία, αλλά και να επισκεφθούν
χώρους, που δύσκολα, θα µπορούσαν να επισκεφθούν µε δική τους πρωτοβουλία. Παράλληλα,
δίνεται η ευκαιρία για µια πιο ζεστή επαφή και καλύτερη επικοινωνία µεταξύ παιδιών και
καθηγητών. Επιπρόσθετα, ξεφεύγουν για λίγο από την καθηµερινότητα και επιστρέφουν
δριµύτεροι στα θρανία και την έδρα. Το σχολείο µας κατά τη σχολική χρονιά 2008 - 2009
οργάνωσε διάφορες εκδροµές, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως:

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
Στις 15 Μαΐου 2009 πραγµατοποιήσαµε
εκπαιδευτική
επίσκεψη
στο
« Ι ν σ τ ι τ ού τ ο
Ν ε υ ρ ο λ ο γ ία ς
&
Γενετικής Κύπρου», και στο Τµήµα
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου,
µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος
βιολογίας της Γ’ Λυκείου.
Συνοδός µας η υπεύθυνη καθηγήτρια
του µαθήµατος κ. Χριστίνα Αργυρού.
Στο «Ινστιτούτο Νευρολογίας &
Γενετικής» µας δόθηκε η ευκαιρία για
µικροσκοπική παρατήρηση των ζωικών
κυττάρων καθώς και της τεχνικής PCR
που εφαρµόζεται για την ανάλυση του
DNA.

Μακρυγιώργης Νεόφυτος, Πογιατζής Νικόλας,
Πυλαζέρης Αντρέας , Χαΐρτα Παρασκευή του
Στ’1
Στ’1
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Επίσκεψη στο Μουσείο Γραφικής
Ύλης
Στις 25 Φεβρουαρίου οι µαθητές της Β΄
Γυµνασίου
επισκέφθηκαν
το
Μουσείο
Γραφικής Ύλης. Η επίσκεψη αυτή έδωσε την
ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν είδη
γραφικής ύλης απ’ όλο τον κόσµο. Ειδικότερα
είχαν την ευκαιρία να δουν µια τεράστια
ποικιλία από διάφορες πένες και µολύβια. Από
τα πιο απλά µέχρι τα πιο σπάνια και τα πιο
ακριβά σχέδια.

Η Χριστιάνα υ̟ογράφει µε στυλό.

Γραφοµηχανή την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου

Ποικιλία στυλών και µολυβιών

Επίσκεψη στη Φιλαρµονική της
Αστυνοµίας
Στις 24 Φεβρουαρίου, οι µαθητές της Α’
Γυµνασίου επισκέφθηκαν τη Φιλαρµονική
Ορχήστρα της Αστυνοµίας. Απόλαυσαν το
εντυπωσιακό άκουσµα και είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα µουσικά
όργανα.

Παρουσίαση των µουσικών οργάνων α̟ό τη Φιλαρµονική της Αστυνοµίας
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Επισκέψεις της χορωδίας
Η χορωδία του Γυµνασίου- Λυκείου Ολύµπιον,
αποτελείται από σαράντα περίπου παιδιά.
Συµµετέχει όχι µόνο σε ενδοσχολικές, αλλά
και σε εξωσχολικές εκδηλώσεις.
Τη χρονιά 2008 – 2009, η χορωδία είχε
πλούσιο έργο. Παρουσίασε καλλιτεχνικό
χριστουγεννιάτικο
πρόγραµµα
σε
δύο
τηλεοπτικούς σταθµούς: το Σίγµα και το
Fred TV. Συµµετείχε µε µεγάλη επιτυχία στη
θεατρική παράσταση
του
σχολείου,
τραγουδώντας
παραδοσιακά
τραγούδια.
Τραγούδησε στο Προεδρικό Μέγαρο, σε
άρρωστα παιδιά του Γενικού Νοσοκοµείου,
είπε τα κάλαντα σε οργανισµούς στη
Λευκωσία και
εµπλούτισε
όλες
τις
εκδηλώσεις του σχολείου.

Η χορωδία τραγουδά τα κάλαντα στην
Υ̟εραγορά Ορφανίδη

Η χορωδία ψάλλει τα κάλαντα στη Λαϊκή
Τρά̟εζα, Λευκωσία
Η χορωδία τραγουδά τα κάλαντα στο σχολείο.

Ε̟ίσκεψη στην ψυχιατρική ̟τέρυγα του
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας.
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Επίσκεψη στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Κύπρου
Η παγκόσµια οικονοµική αλλά και ενεργειακή κρίση, µας προβληµάτισαν και µας
υποχρέωσαν να σκεφτούµε λύσεις στο πρόβληµα για ένα καλύτερο αύριο. Αφού η ηλιακή
ενέργεια στην Κύπρο είναι άφθονη, σκεφτήκαµε σαν µια λύση να εκµεταλλευτούµε αυτό το
πλεονέκτηµα µε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Έτσι, αποφασίσαµε από κοινού να
απευθυνθούµε στον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, αντιπρύτανη του πανεπιστηµίου
Κύπρου, ο οποίος είναι εξειδικευµένος σ’ αυτά τα θέµατα, για να µας δώσει απαντήσεις στα
ερωτηµατικά µας και να καταλάβουµε τη χρησιµότητα των φωτοβολταϊκών. Μέρος της
εργασίας µας µπορείτε να δείτε στα σταχυολογήµατα των µαθηµάτων.

Κολιαντρής Μάριος Β’1
Β’1,
Λατζιά Άννα Β’1
Β’1,
Πογιατζή Λουκία Β’4
Β’4

Οι εκ̟ρόσω̟οί µας: Μάριος, Άννα και Λουκία

Ο κ. Χριστοφίδης µε τους µαθητές µας.

Συνάντηση γνωριµίας µε τους γονείς υποψηφίων µαθητών για την
Α΄τάξη
Την Τετάρτη 18/3/2009 στις 7.30 µµ πραγµατοποιήθηκε συνάντηση γνωριµίας µε τους
γονείς για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του σχολείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Στη συνάντηση αυτή,
οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τους σκοπούς και στόχους του
σχολείου, το πρόγραµµα, τις εγκαταστάσεις και τις ευκαιρίες ανέλιξης των µαθητών κατά
τη διάρκεια φοίτησης τους.
Μετά την ενηµέρωση ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά
ερωτήµατα των γονιών. Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως, στο µικρό αριθµό µαθητών
στην τάξη, τις επιπλέον διδακτικές ώρες, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, την εισδοχή
στα πανεπιστήµια και τη λειτουργία των οµίλων. Ακόµη έγινε αναφορά στις διακρίσεις
που επιτυγχάνει σε θέµατα όπως τα Μαθηµατικά, τα Ελληνικά, την Τεχνολογία, το
Θέατρο, την Τέχνη, το Τραγούδι, το Χορό, τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα κ.ά.
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Λεύκωμα—Επισκέψεις

Επίσκεψη της Θεατρικής Οµάδας στο Φικάρδου και συµµετοχή γυρίσµατα
της σειράς

Οµάδα µαθητών µαζί µε τους ήρωες της σειράς.

Η άφιξη των µαθητών µας στο
γραφικό «Φικάρδου»

Παρακολούθηση Σεµιναρίου της Θεατρικής Οµάδας
Στις 12 Μαΐου επισκεφθήκαµε µαζί µε τη
θεατρική οµάδα του σχολείου και τους
υπεύθυνους καθηγητές µας κ. Κατερίνα
Αλλαγιώτη και κ. Βαγγέλη Φούκα, το
∆ηµοτικό
Θέατρο
Λατσιών.
Πα ρα κολ ουθ ή σα µε
έ να
σε µι νά ρι ο
αυτοσχεδιασµού από τον James Thomas
Bailey. O Thomas Bailey, είναι ένας
πολύπλευρος καλλιτέχνης και δάσκαλος.
Είναι ιδιαίτερα γνωστός εδώ στην Κύπρο
για τη δουλειά του µε αυτοσχεδιασµούς
και το θέατρο στην εκπαίδευση. Στην αρχή
νιώθαµε αµηχανία, γιατί µας είπε ότι θα
συµµετάσχουµε σε θεατρικά παιχνίδια,
συνεργαζόµενοι µε µαθητές από άλλα
σχολεία. Μέσα από διάφορα παιχνίδια µας
έµαθε ότι για να βγει µια καλή παράσταση
αυτοσχεδιασµού
πρέπει
να
συνεργαζόµαστε και να αναδεικνύουµε το
ταλέντο των άλλων. Περάσαµε πολύ ωραία
και θα θέλαµε να παρακολουθήσουµε ξανά
παρόµοιο σεµινάριο.

Τα κορίτσια µας, χαίρονται τη στιγµή.

Άγγελος Ευσταθίου, ∆’2
∆’2
∆’22
Κούλλης Λοΐζου, ∆’
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Λεύκωμα – Επισκέψεις

Επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου
Σε επίσκεψή µας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου
περιηγηθήκαµε στους χώρους του και
παρακολουθήσαµε
διάλεξη
στο
τµήµα
Βιολογίας. Ήταν µια καλή και αξέχαστη
εµπειρία.

Επίσκεψη στη Βουλή
Στις 6 Μαρτίου, οι µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου
τη
Βουλή
των
επισκέφθηκαν
Αντιπροσώπων. Η επίσκεψη έδωσε την
ευκαιρία στους µαθητές να ξεναγηθούν στο
χώρο και να πάρουν πληροφορίες, τόσο για
τον τρόπο λειτουργίας, όσο και για τις
αρµοδιότητες της Βουλής. Στη συνέχεια οι
µαθητές πήγαν για βόλτα και γεύµα στο
Πάρκο Ακροπόλης. Συνδύασαν δηλαδή, το
«τερπνόν µετά του ωφελίµου».

Εκδροµή στην Ακτή του Κυβερνήτη

Μαθητές στη Βουλή των Αντι̟ροσώ̟ων

Την Τρίτη 2 ∆εκεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε
ψυχαγωγική εκδροµή στην περιοχή «Ακτή του
Κυβερνήτη» για τους µαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄
Γυµνασίου. Η βόλτα στην παραλία, η οµορφιά
του τοπίου, καθώς και η ηρεµία που επικρατούσε
παντού, έδωσε σε όλους την ευκαιρία να
ξεκουραστούν
και
να
γυρίσουν
πίσω
ανανεωµένοι.

Μαθητές ̟οζάρουν µε θέα τη θάλασσα
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Λεύκωμα—Εκδρομές

Εκδροµή στη Γαλλία
Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ δίνει το παρόν του στην πόλη του φωτός! Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν
µια ξεχωριστή εµπειρία που συνδύασε τη διασκέδαση µε την επιµόρφωσή τους.

Οµάδα παιδιών απολαµβάνουν µια
ροµαντική βόλτα στο Σηκουάνα

Φιλότεχνοι µαθητές
απολαµβάνουν κάποιες
από τις χάρες των
καλλιτεχνών του
δρόµου

Στιγµές παιδικότητας στην
ονειρική Γαλλία.

Μια αυθόρµητη ανάµνηση
κάτω από τον
πύργο του Άιφελ
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Λεύκωμα—Εκδρομές

Οι µαθητές µας στην Αψίδα του Θριάµβου

Ανέµελες στιγµές στο Disneyland

Έξω α̟ό το Petit Palais

¨Έξω α̟ό το Μουσείου του Λούβρου

Στα ̟λακόστρωτα δροµάκια του Παρισιού
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Λεύκωμα—Έργα Τέχνης

5.6 Δημιουργίες από το μάθημα της Τέχνης

«Ελ̟ίδα Ζωής»
Χρίστος Κωνσταντή Γ’5, Γιώργος Ισαάκ Γ΄5

«Άγγιγµα Ψυχής»
Μαρία Αναστασιάδου ∆’1

«Παλιό Σ̟ίτι»
Μαρία Σοφοκλέους Β’5

«Γαλαξίας»
Ακάκιος Πελεκάνος ∆’2

«Ήλιος»
Σοφία Αντωνίου Α’6

«Θάλασσα»
Κούλα Σωφρονίου Γ΄3
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Λεύκωμα - Έργα Τέχνης

«Ιωάννης ο Βα̟τιστής», ψηφιδωτό
Ιωάννα Χριστοφή Β’3

«Ιησούς», ψηφιδωτό
Μαρία Ξενοφώντος, Χριστίνα
Μιχαηλίδου Β’3

«Ιησούς Χριστός», ψηφιδωτό
Λευκή Μάρκου, Αθηνά Κυριακίδου
Αντριανή Παφίτου,
Μαρία Χατζηλούκα, Β’3

«Μοτίβο Ρυθµός Ε̟ανάληψη»
Μαρία Παναγή ∆’3

«Ιησήφ ο ∆ίκαιος», ψηφιδωτό
Βαγγέλης Γεωργίου Β’6,
Χρήστος Φούγκας

«Πα̟αγάλος»
Ειρήνη Λοΐζου, Άννα Βιολάρη Β’1

«Το σ̟ίτι της γιαγιάς»
Χρίστος Ιερεµίας Α’8

«Ηλιοβασίλεµα»
Αντρέας Κωνσταντίνου Α’7
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Λεύκωμα—Έργα Τέχνης

«Παλιά Συνοικία», Σκεύη Παναγή Α’5

«Άνθος», Νικόλας Νικολάου Α’2

«Με τα µάτια της ψυχής»
Ελίνα Σιαµµακκίδου Γ’3

«Λίµνη»
Τζώρτζια Αγαθαγγέλου Α’6

«Disneyland”
Αντρέας Κωνσταντίνου Α’7,

«Σαντορίνη»
∆ανάη Στυλιανού Α’6
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Λεύκωμα—Έργα Τέχνης

«Γαλαξίας»
Ντανιέλλα Λευτέρη, Σώτια Χριστοφή,
Μαρία Μαυρίδου, Εύη Ψηλογένη, ∆΄2

«Άνοιξη», Μαρία Σιαµακκίδου Γ’3

«Γειτονιά», Ζωή – Ραφαέλλα Αβραάµ Α’8

«Ψηφιδωτό», Τα κορίτσια του Β’6

«Κερύνεια», Τα κορίτσια του Α’1

«Ψηφιδωτό Μόρφου» , Τα αγόρια του Α’1
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Λεύκωμα—Έργα Τέχνης

«Μ̟αλαρίνα»
Βασιλική ∆ηµητρίου, Α΄2

«Γλάστρα»
Ρένος Χριστοδουλίδης, Α’2

«Λίµνη των Κύκνων»
Εύα Καλλίνου, Α’2

«Η νύχτα µε τα άστρα»
∆ηµήτρης Αντωνίου, Α’2

«Ελευθερία»
Λευτέρης Ελευθερίου, Γ΄5

«Φτερά της ψυχής»
Αντριανή Αρίστου, ∆’3
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Λεύκωμα – Σχολική Ζωή

5.7 Στιγμές από την καθημερινή ζωή του σχολείου
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Λεύκωμα – Σχολική Ζωή
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Λεύκωμα – Σχολική Ζωή
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Μαθητικοί Διαγωνισμοί

6. Συµµετοχή Σε Παγκύ̟ριους Και Άλλους
∆ιαγωνισµούς
6.1 Παγκύπριος και Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορού
Η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία και η καλή συνεργασία ήταν οι τρεις συντελεστές που
οδήγησαν την χορευτική οµάδα του σχολείου µας στην κατάκτηση, για 2η συνεχή χρονιά, του
1ου Bραβείου στους Περιφερειακούς Αγώνες Λευκωσίας και στη συνέχεια στην
κατάκτηση του 1ου Bραβείου στους Παγκύπριους Αγώνες, στην κατηγορία
«Παραδοσιακός Χορός Λυκείων».
Η νίκη των παιδιών τους χάρισε ένα τριήµερο ταξίδι στην Ελλάδα µετά από πρόσκληση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας για συµµετοχή στους Πανελλήνιους
Αγώνες Xορού στην Αθήνα!
Μπράβο στα παιδιά και πάντα επιτυχίες!!!

Τα ̟αιδιά της χορευτικής οµάδας του Γυµνασίου
̟ραγµατικά έλαµψαν.

Τα ̟αιδιά µαζί µε τις καθηγήτριες τους, α̟ολαµβάνουν
τους κό̟ους τους..

Η χορευτική οµάδα του Λυκείου θριάµβευσε.
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Παγκύπριος Διαγωνισμός Χορού
Στους Περιφερειακούς Αγώνες Παραδοσιακού
Χορού, αισθανόµασταν ότι ήµασταν πλήρως
προετοιµασµένοι για το πρωτείο και το πετύχαµε.
Όταν φτάσαµε στους Παγκύπριους όµως, τα
πράγµατα για µας δυσκόλεψαν ακόµα περισσότερο.
Θα διαγωνιζόµασταν µε τους καλύτερους της κάθε
επαρχίας! Η αγωνία µας κυριάρχησε όλους. Η κυρία
Κατερίνα,
µας
ήθελε
προσγειωµένους
και
προετοιµασµένους να δεχτούµε ακόµα και την ήττα.
Παρόλα αυτά κερδίσαµε και στον Παγκύπριο
∆ιαγωνισµό. Το οµορφότερο αίσθηµα για µας, ήταν
όταν στην στιγµή της νίκης, σηκώσαµε ψηλά την
καθηγήτρια µας, πανηγυρίζοντας. Καταφέραµε να
επιλεγούµε να εκπροσωπήσουµε την Κύπρο στην
Ελλάδα για την κατηγορία «Παραδοσιακοί Χοροί».
Στους Πανελλήνιους περάσαµε τέλεια! Ήταν µια
από τις καλύτερες εµπειρίες της ζωής µας. Το
απολαύσαµε τόσο πολύ σε σηµείο που δεν θέλαµε να
φύγουµε . Εκεί δε δόθηκαν βραβεία, αφού όλοι
αγωνιζόµασταν για ένα κοινό σκοπό... Ανάπτυξη
καλλιτεχνικού πνεύµατος στην παιδεία. Ήταν για
µένα και τους φίλους µου µια αξέχαστη και
ξεχωριστή εµπειρία.

Τα ̟αιδιά µας εν ώρα ̟αράστασης.

Στ’11
Χριστίνα Κρητικού, Στ’

Τα κορίτσια µας ̟ραγµατικά τίµησαν τους
̟αραδοσιακούς χορούς µας.

Τα αγόρια µας ̟οζάρουν λίγο ̟ριν τη δική
τους ̟αράσταση.

Παγκύπριος ∆ιαγωνισµός Χορού 2009! Η πιο
συναρπαστική εµπειρία που είχα ποτέ µου. Η
διασκέδαση χρόνο µε χρόνο µεγαλώνει. Με την
ανακοίνωση της πρώτης θέσης στους Επαρχιακούς
Αγώνες άρχισε το όνειρο µας σιγά σιγά να γίνεται
πραγµατικότητα. Ο ενθουσιασµός µεγάλωσε µετά το
πρώτο βραβείο που πήραµε στον Παγκύπριο
∆ιαγωνισµό Χορού. Για µένα, ήταν και θα είναι µια
ξεχωριστή εµπειρία. Η κούραση που είχαµε, όλο
αυτό το διάστηµα, δεν ήταν µεγαλύτερη από την
ικανοποίηση και την ευχαρίστηση που νιώσαµε όταν
µας ανακοίνωσαν ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού µας ζήτησε να εκπροσωπήσουµε την
Κύπρο
στην
Ελλάδα
στην
Εβδοµάδα
Καλλιτεχνικής Έκφρασης. Εκεί νιώσαµε µεγάλη
υπερηφάνεια και πολλή χαρά αφού γνωρίσαµε
µαθητές απ’ όλη την Ελλάδα. Το ταξίδι µας στην
Ελλάδα ήταν για µένα µια πρωτόγνωρη εµπειρία
που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Χριστίνα Χαραλάµπους Ε’
Ε’22
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Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθητικού Θεάτρου

6.2 Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικού Θεάτρου
Μια από τις πλέον δηµιουργικές σχολικές δραστηριότητες
είναι το θέατρο. Φέτος, η θεατρική οµάδα αποφάσισε να
τιµήσει την παράδοση της Κύπρου, ανεβάζοντας το
ηθογραφικό έργο «Η ώρα η καλή». Ένα έργο που
ενσαρκώνει την πιο αγνή µορφή του έρωτα µίας
παλιότερης εποχής, από την οποία δεν έλειπαν τα ιδιοτελή
συµφέροντα και οι προσωπικές συγκρούσεις. Οι
πρωταγωνιστές µας, αποτύπωσαν τους χαρακτήρες του
έργου βάζοντας χιούµορ, έντονα συναισθήµατα και
ευτράπελες στιγµές. Ο Ττασής αγαπά την Μαρικκού η
οποία, όµως, δεν αποφασίζει για το µέλλον της. Ο
πατέρας της, Παναής συµφωνεί µε τον Κυριακό για να την
παντρέψει µε το γιό του τελευταίου. Ο φυλάργυρος
παπάς, εκτελεί χρέη συµβολαιογράφου και η πονηρή
Ελεγκού, µητέρα της Μαρικκούς, φέρνει τα πράγµατα,
όπως κατά βάθος θα θέλαµε να έρθουν!!!
Ας διαβάσουµε όµως και τα σχόλια των παιδιών που
υποδύθηκαν µε επιτυχία τους ρόλους τους.

«Ττασής»
Η
συµµετοχή
µου
στη
θεατρική
παράσταση «Η ώρα η καλή» µου άφησε
πολύ ευχάριστες εµπειρίες. Το καλό
κλίµα που επικρατούσε ανάµεσα στους
συντελεστές της παράστασης καθ΄ όλη
την
διάρκεια της προετοιµασίας,
αποτυπώθηκε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο επί σκηνής. Το χειροκρότηµα του
κόσµου ήταν η καλύτερη επιβράβευση.
Εύχοµαι να ζήσω ξανά τέτοιες στιγµές.

Γιάννος Ιωάννου Ε΄3
Ε΄3

Σκηνές α̟ό ̟αραδοσιακά ̟αιχνίδια, στα ̟λαίσια του
̟ετυχηµένου µας θεατρικού.

«Μαρικκού»
Το να στολίζεσαι νύφη δεν είναι κάτι που
συµβαίνει συχνά!!! Ευτυχώς, µέσα από
το θέατρο έχουµε την ευκαιρία να ζούµε
διάφορες εµπειρίες και να ταυτιζόµαστε
µε
ήρωες
που
γεννούν
έντονα
συναισθήµατα και συγκινήσεις. Κατά την
γνώµη µου, το θέατρο δεν έχει µόνο
διασκεδαστικό ρόλο αλλά πάνω από όλα
εκπαιδευτικό.
Εµείς
και
φέτος
διδαχτήκαµε,
διασκεδάσαµε
και
εισπράξαµε ένα απέραντο χειροκρότηµα.

Χρυσάνθη Πάυλου Ε΄1
Ε΄1
Τα κορίτσια ενσαρκώνουν το ̟αιχνίδι «Καττόµουγια»
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«Παναής»
Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους
εργάστηκαν για αυτό το θέατρο, µαθητές και
καθηγητές και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον κ. Βαγγέλη Φούκα και την κ. Κατερίνα
Αλλαγιώτη που πίστεψαν ότι θα µπορούσα να
«βγάλω» µε επιτυχία το ρόλο που µου αναθέσανε.
Τελικά
µου
άρεσε
και
έµεινα
πολύ
ικανοποιηµένος. Στην αρχή δεν ήθελα να παίξω
αλλά µετά από ότι φάνηκε δεν είχαν άδικο οι
καθηγητές µου, που επέµεναν στην αρχική
επιλογή τους. Τελικά, µετά από πολλές πρόβες το
αποτέλεσµα είναι ότι κάναµε τόσο κόσµο να
γελάσει. Για µένα ήταν µια εµπειρία που δεν θα
ξεχάσω ποτέ.

Πανίκος Παπασάββας Ε΄4
Ε΄4

Οι νεαροί µας ηθο̟οιοί είναι ̟ραγµατικά ταλαντούχοι

Τα ̟αιδιά, µας συγκίνησαν µε την α̟όδοση και γενικά όλα τα χαρίσµατα ̟ου υ̟έδειξαν τόσο στις ̟ρόβες, όσο
και στην ̟αράσταση.
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Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθητικού Θεάτρου

Γιώργος και Πανίκος εν ώρα δράσης

Σκηνές α̟ό την ̟ετυχηµένη θεατρική µας ̟αράσταση.

«Ελεγκού»
Η
συµµετοχή
µου
στην
ηθογραφική
παράσταση του σχολείου µου, αποτελεί για
µένα µια αξέχαστη εµπειρία. Έγιναν πολλές
πρόβες, κουραστήκαµε, αλλά είχαµε ένα
επιτυχές αποτέλεσµα. Για να γίνω πιο σαφής,
όση κούραση και αν είχαµε, ποτέ δεν έλειπε η
χαρά και η διασκέδαση σε κάθε µας πρόβα. Η
όλη µας προσπάθεια να παρουσιάσουµε µια
πολύ καλή παράσταση, µας έκανε να έρθουµε
πιο κοντά ο ένας µε το άλλο. Επιπρόσθετα,
µάθαµε τι σηµαίνει συνεργασία, καθώς και
την αξία της. Μάθαµε να έχουµε πιο πολλή
υποµονή αλλά και επιµονή, για να πετύχουµε
τον στόχο µας.

Η χορωδία µας έδωσε µια ξεχωριστή νότα στην ̟αράσταση.

Χριστίνα Χαραλάµπους Ε΄2
Ε΄2
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«Παπάς»
Με
όρεξη
και
ενθουσιασµό
πάντα
συµµετείχα στο θέατρο του σχολείου. Φέτος
όµως, αυτός ο ρόλος ήταν το κάτι άλλο.
Προσπαθούσα στις πρόβες να συγκρατήσω
τα γέλια µου, γιατί αυτός ο παπάς ήταν µια
ξεχωριστή φιγούρα. Αποφοιτώ από το
σχολείο
µε
µια
ακόµα
φανταστική
ανάµνηση.

Γιώργος Γρηγορίου ΣΤ΄3
ΣΤ΄3

Η θεατρική ̟αράσταση αναδεικνύει τα ήθη και
έθιµα του λαού µας.

Τα ̟αιδιά α̟οτυ̟ώνουν µε τον καλύτερο τρό̟ο τα κυ̟ριακά γαµήλια έθιµα.
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Σκηνές ̟ου οδήγησαν ̟ίσω στο ̟αρελθόν για να θυµούνται οι ̟αλιοί και να µαθαίνουν οι νέοι.

Οι αφηγήτριές µας
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Αναβίωση του ̟αραδοσιακού κυ̟ριακού γάµου
Το στόλισµα της νύφης και το «ζώσµα» του
ζευγαριού α̟ό τους γονείς.

«Κυριακός»
Ο ρόλος µου ήταν να κάνω τον
αυστηρό πατέρα και να υπερασπιστώ
τα οικονοµικά
συµφέροντα του
παιδιού µου. Μέσα από πολλές πρόβες
καταφέραµε να κάνουµε µια εξαιρετική
παράσταση µε πολύ γέλιο. Κατάφερα
να βγάλω έναν άλλο Άγγελό από µέσα
µου.

Το «κά̟νισµα» της νύφης

Άγγελος Ευσταθίου ∆΄2
∆΄2
«Ππινού»
Μικρός ρόλος αλλά τι «ρόλος»!
Ευτυχώς ο «άντρας» µου και καλός
µου φίλος Άγγελος, µε βοήθησε πολύ
να κάνω και την κουτσοµπόλα αλλά
και την υποταγµένη σύζυγο. Στο
τέλος το απόλαυσα! Άλλωστε τι θα
ήταν η ζωή αν δεν έπαιζες και λίγο
θέατρο.

Παυλίνα ∆ηµητρίου Ε΄3
Ε΄3
Ο χορός του ζευγαριού
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«Αφηγήτρια 1»
Λένε πως η φαντασία είναι κάτι σαν το αλατοπίπερο στη ζωή µας!!! Η φετινή µας
παράσταση είχε, εκτός από διάθεση, όρεξη και ενθουσιασµό, µια µεγάλη «δόση» από
φαντασία! Αυτό συνέβη, γιατί όλη η οµάδα κατάφερε να βγάλει πολύ παραστατικά το
χαρακτήρα και το ύφος που ήταν απαραίτητο, αλλά και γιατί «παντρέψαµε» ιδανικά την
παράδοση µε το µοντέρνο.
Απόλαυσα µε την ψυχή µου, ως αφηγήτρια, αυτό το ταξίδι στο χρόνο, που εκτός από
χιούµορ, είχε ροµαντισµό και µια δόση αγωνίας σχετικά µε την κατάληξη της ιστορίας
µας.
Επιπλέον, για µένα αυτή η παράσταση, είχε και µια συγκινησιακή φόρτιση, αφού ήταν
και η τελευταία µου ως µαθήτρια!

Χριστίνα Κρητικού ΣΤ 1

Το ̟λούµισµα του ζευγαριού

«Aφηγήτρια 2»
Και το όνοµα της φετινής µας παράστασης,
«Η ώρα η καλή» !!! Ο ρόλος που κλήθηκα
να παίξω σ αυτή την παράσταση ήταν πολύ
ξεχωριστός, γιατί υποδύθηκα µια γυναίκα
του 21ου αιώνα σε µια παλαιότερη εποχή!
Κάτι σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν, που µε
έκανε να µάθω πολλά
πράγµατα που
αφορούν την υποκριτική τέχνη. Για να
παίξεις ένα ρόλο πρέπει να « τσαλακώσεις»
την εικόνα σου και να δώσεις αυτό που
απαιτεί το έργο.

Τα ̟αιδιά υ̟οκλίνονται ενθουσιασµένα!

Είµαι πολύ χαρούµενη που καταφέραµε
όχι µόνο να διασκεδάσουµε µεταξύ µας
εµείς τα παιδιά, αλλά να κάνουµε και ένα
κατάµεστο θέατρο να µας χειροκροτήσει!!!

Ε’11
Αννίτα Κανναουρίδου Ε’
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6.3 Παγκύπριος Διαγωνισμός Έκθεσης ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ
Ο διαγωνισµός έκθεσης ∆ΙΣΕΥΡΩ, αποτελεί πλέον θεσµό στα εκπαιδευτικά δρώµενα του τόπου
µας. Το σχολείο µας συµµετείχε και φέτος στο συγκεκριµένο διαγωνισµό µε την πλειονότητα των
µαθητών του. Οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους
σε σχέση µε την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα στην εκπαίδευση. Παρακάτω παραθέτουµε
τις εκθέσεις που διακρίθηκαν σε κάθε θέµα.

Θέμα: Είσαι μέλος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου σου. Γράψε ένα
άρθρο για το σχολικό περιοδικό στο οποίο να εισηγείσαι πρωτότυπες ιδέες για βελτίωση
του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε ο κάθε μαθητής να αισθάνεται το σχολείο ως το
δεύτερο σπίτι του.
υποβάλλει ο ίδιος, να βρίσκει έξυπνους
τρόπους για να κάνει το µάθηµα καλύτερο και
να έχει χιούµορ, χαµογελώντας ακόµα και στα
άστοχα σχόλια των µαθητών. Τα παιδιά πρέπει
να παρατηρούν εικόνες, να υποβάλλουν
ερωτήσεις, να µαντεύουν απαντήσεις και να
πλάθουν εικόνες µε τη φαντασία τους. Από τη
στιγµή που τα άτοµα είναι δηµιουργικά και
έχουν νέες ιδέες, αποφεύγουν ο,τιδήποτε
εµποδίζει την πρόοδο και γίνονται καλοί
µαθητές στο σχολείο.

Το σχολείο είναι βασικός θεσµός της κοινωνίας
µέσω της οποίας µορφώνονται οι νέοι,
προκειµένου να µετατραπούν σε ώριµους
υπεύθυνους και δηµιουργικούς πολίτες. Στις
µέρες µας γίνονται πολλές προσπάθειες, ώστε
να προσφέρεται ορθά η παιδεία στο µαθητή και
ο µαθητής να συνδέεται µε το σχολείο. Για να
γίνει όµως αυτό, πρέπει ο µαθητής να είναι
δηµιουργικός και να συνεργάζεται µε τους
συµµαθητές και τους καθηγητές του.
Πιστεύω ότι το υπερφορτωµένο πρόγραµµα και
η τυπική κατ’οίκον εργασία, που ανατίθεται στα
παιδιά, τα αποµακρύνει από το να δοκιµάσουν
τις δικές τους ικανότητες αναζήτησης και
δηµιουργικότητας. Μόνο όµως, αν ο µαθητής
αφεθεί ελεύθερος να δηµιουργήσει, θα
αλλάξουν επιτέλους τα σχολικά δεδοµένα.
Έτσι, οι µαθητές θα πρέπει να νιώθουν καλά µε
το
σχολικό
τους
περιβάλλον
και
να
κυριαρχούνται από τα
συναισθήµατα
της
ηρεµίας και της ετοιµότητας, ούτως ώστε να
αποφεύγουν τη ψυχολογική ανασφάλεια.
Παράλληλα, θα πρέπει οι µαθητές να
επαινούνται και να ενθαρρύνονται, ώστε να
συνεχίζουν το έργο της δηµιουργικότητας, να
αντλούν θάρρος και να νιώθουν περηφάνια για
τους ίδιους και για το σχολείο τους.

Εξίσου σηµαντικό είναι οι καθηγητές να
λαµβάνουν µέρος σε διάφορα σεµινάρια για να
ενηµερώνονται
σχετικά
µε
σύγχρονους
τρόπους
µάθησης.
Εποµένως,
θα
χρησιµοποιούνται νέοι και δηµιουργικότεροι
τρόποι διδασκαλίας. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση
αποτελεί
καινοτοµία
στο
χώρο
αυτό.
Συγκεκριµένα, τα παιδιά είναι σε θέση να
ερευνούν και να µαθαίνουν από µόνα τους
διάφορα πράγµατα µέσω του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Ακόµη είναι αναγκαίο να υπάρχουν χώροι
ψυχαγωγίας,
όπως
αίθουσα
µουσικών
οργάνων, ζωγραφική και πολλά γήπεδα
γυµναστικής (καλαθόσφαιρας, ποδοσφαίρου,
πετόσφαιρας), προκειµένου οι µαθητές να
περνούν ευχάριστα την ώρα τους κατά τη
διάρκεια των σχολικών διαλειµµάτων.

Οι µαθητές πρέπει να αισθάνονται άνετα και να
παρακινούνται
από
τους
καθηγητές
να
παρατηρούν
«σηµεία»
εκτός
µαθήµατος,
αποκτώντας έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουν
την κρίση τους, να λάβουν µέρος σε πολλούς
διαγωνισµούς, να δηµιουργήσουν συνδέσµους
κ.α. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η
άνεση
χρόνου.
Ένας
µαθητής
αποδίδει
καλύτερα και λειτουργεί µε περισσότερη
διαύγεια, όταν δεν υπάρχει πίεση χρόνου.

Όταν ο µαθητής ασχοληθεί µε όλα όσα έχουν
προαναφερθεί και δοθεί η κατάλληλη προσοχή
και από το σχολείο, τότε ο
µαθητής
θα
συνειδητοποιήσει ότι το
σχολείο είναι το δεύτερο
του σπίτι. Με αυτό τον
τρόπο θα εξελιχθεί σε ένα
άτοµο
µε
ήθος
και
αξιοπρέπεια.

Επίσης, πολύ σηµαντική είναι η υποστηρικτική
συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και η
αποδοχή αντίθετων γνωµών. Ο καθηγητής
πρέπει να αφήνει περιθώρια φαντασίας στους
µαθητές, να δέχεται ερωτήσεις παρά να τις

Πυλαζέρης, Α1
∆ηµήτρης Πυλαζέρης,
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Θέμα: Είσαι Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου σε ένα πολυπολιτισμικό
σχολείο της Κύπρου. Σε ομιλία σου σε συνεδρία του Μαθητικού Συμβουλίου να
εισηγηθείς δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες να καλλιεργούν το διαπολιτισμικό
διάλογο, την αλληλοκατανόηση και την αρμονική συνεργασία των μαθητών, εντός και
εκτός του σχολείου.
παρουσίαση στοιχείων διάφορων κουλτούρων.
Στον διαγωνισµό αυτό, θα µπορούν να
συµµετάσχουν οµάδες µαθητών, οι οποίοι θα
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν µια
κατασκευή, ένα πίνακα ή ένα γλυπτό. Οι
συµµετέχοντες θα µπορούν να επιλέξουν
ελεύθερα το θέµα τους. Αυτός ο διαγωνισµός
θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των
διαφορετικών πολιτισµών. Ακόµα, µέσα από
αυτόν το διαγωνισµό θα καταφέρουµε µια
αρµονική συνεργασία των µαθητών, ώστε να
γίνεται επιτυχής ανταλλαγή απόψεων, ιδεών
και γνωµών. Επειδή πιθανότατα να µην
υπάρξουν πολλές συµµετοχές καλό θα ήταν να
δοθεί ένα κίνητρο στους µαθητές, π.χ. ένα
βραβείο.

Αγαπητοί συµµαθητές,
Το έτος αυτό έχει κηρυχθεί ως ευρωπαϊκό έτος
∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας και ο
στόχος που έχει τεθεί είναι η προαγωγή της
δηµιουργικότητας στη ζωή αλλά και στην
εκπαίδευση. Το έτος αυτό δεν αποτελεί µια
πρωτοβουλία
που
καλύπτει
µόνο
την
εκπαίδευση
και
τον
πολιτισµό.
Η
δηµιουργικότητα πρέπει να γίνει µέρος της
ζωής µας και εντός και εκτός του σχολείου.
Τα τελευταία χρόνια το σχολείο µας έχει
χαρακτηριστεί ως ένα πολυπολιτισµικό σχολείο.
Πρέπει, λοιπόν, να εκµεταλλευτούµε αυτό το
προνόµιο των διαφορετικών πολιτισµών που
συνυπάρχουν στο σχολείο µας και να
παρουσιάσουµε δηµιουργικές δραστηριότητες,
που να σχετίζονται µε τον κάθε πολιτισµό. Οι
δραστηριότητες αυτές θα έχουν ως στόχο την
καλλιέργεια του διαπολιτισµικού διαλόγου, την
αλληλοκατανόηση
και
την
αρµονική
συνεργασία των µαθητών.

Το έργο µας όµως δεν τελειώνει εδώ. Περιµένω
και τις δικές σας ιδέες. Εκτός τούτων,
ενηµερώθηκα και για ένα διαγωνισµό, ο οποίος
έχει ως σκοπό τη δηµιουργία θεατρικής
παράστασης. Όπως όλοι γνωρίζουµε, το
σχολείο µας συµµετέχει ήδη ενεργά στο
διαγωνισµό αυτό, γεγονός που µπορούµε να
εκµεταλλευτούµε. Η πολυπολιτισµικότητα του
σχολείου µπορεί να φανεί µέσα από τη
δηµιουργία ενός θεατρικού έργου.

Οι ιδέες σας είναι ευπρόσδεκτες.
Πιστεύω
βέβαια,
πως
η
δηµιουργικότητα
ενός
προγράµµατος εντός του σχολείου, µε τον
τίτλο
«∆ηµιουργικότητα,
καινοτοµία,
Φαντασία»
θα
είναι
µια
καλή
αρχή.
Συγκεκριµένα
το
πρόγραµµα
αυτό
θα
αποτελείται από µια σειρά εκδηλώσεων, οι
οποίες θα πραγµατοποιηθούν είτε εντός του
σχολικού χώρου, είτε εκτός. Μία από τις ιδέες
που είχα, σχετίζεται µε την αξιοποίηση του
ελεύθερου
χρόνου
των
µαθητών
την
Τσικνοπέµπτη.

Τέλος, πιστεύω πως όταν δε δίνεται η
δυνατότητα
στους
µανθάνοντες
να
παρατηρούν,
να
σκέφτονται,
να
προβληµατίζονται και να προσπαθούν να
εξαγάγουν αποτελέσµατα και συµπεράσµατα
δεν θα καλλιεργήσουν πλήρως το δυναµικό της
δηµιουργικότητας
τους.
Θα
µπορούσαµε
λοιπόν, να καλέσουµε την διεύθυνση και τους
καθηγητές του σχολείου σε ένα ανοικτό
διάλογο µε τους µαθητές. Έτσι, θα δοθεί η
ευκαιρία στους µαθητές να αναπτύξουν ένα
γόνιµο και παραγωγικό διάλογο µε την
«εξουσία» του σχολείου.

Η ιδέα που έχω στο µυαλό µου είναι η εξής:
στο σχολείο έχουµε µαθητές ορθόδοξους και
καθολικούς,
οπότε
καλό
θα
ήταν
να
εκµεταλλευτούµε το γεγονός αυτό και να τους
προτείνουµε να µας παρουσιάσουν µια µελέτη
εργασία για το πώς εορτάζεται το Πάσχα στη
θρησκεία τους. Ο ρατσισµός µας πρέπει να
παραµεριστεί και να δοθεί η ευκαιρία και σε
άλλους µαθητές του σχολείου µας, οι οποίοι
είναι αλλόθρησκοι να µας παρουσιάσουν
κάποιο µεγάλο γεγονός της θρησκείας τους.
Επισηµαίνεται ότι
µετά το τέλος κάθε
παρουσίασης πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος
χρόνος για να υποβληθούν οποιεσδήποτε
απορίες.

Τέλος, για να ανθίσει η δηµιουργικότητα θα
πρέπει να υπάρχουν συνθήκες δηµοκρατίας,
ελευθερίας και σεβασµού.
Κλείνοντας θα φανερώσω
την κρυφή µου επιθυµία
«η δηµιουργικότητα να
γίνει µέρος της ζωής µας
και µετά το τέλος του
έτους αυτού».

Εύη Ψηλογέν
Ψηλογένη,
η, ∆’2

Θα µπορούσαµε ακόµα, να οργανώσουµε ένα
διαγωνισµό, ο οποίος θα έχει ως σκοπό την
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Θέμα: Εκπροσωπείς το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου σου στο Παγκύπριο
Μαθητικό Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Σε ομιλία σου στο Συνέδριο
αυτό να εισηγηθείς νεωτεριστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε το
σχολείο του αύριο να καταστεί πιο δημιουργικό και ανθρώπινο και παράλληλα να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα.
Αγαπητοί συµµαθητές,

βρεθούν νέοι τρόποι βαθµολόγησης οι οποίοι
θα οδηγούν τους µαθητές στη δηµιουργία.
Μια πολύ αξιόλογη λύση είναι οι µαθητές να
έχουν το χρόνο και τα κίνητρα για να
κάνουν
µελέτες,
να
επισκέπτονται
αξιόλογους χώρους ή να γνωρίζουν το έργο
σηµαντικών εφευρετών.

Στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση
υπάρχει
η
συνύπαρξη και αλληλεπίδραση διαφορετικών
πολιτισµών
και
κουλτούρων.
Η
διαφορετικότητα που έχουν οι ευρωπαίοι
πολίτες
οδηγεί
στην
άνθηση
της
δηµιουργικότητας, δηλαδή της διαδικασίας
της δηµιουργίας νέων πραγµάτων και ιδεών.
Η δηµιουργικότητα πρέπει να έχει γερές
βάσεις και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο
να αρχίσει από τους µαθητές στα σχολεία.
Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
χρειάζονται κάποιες αλλαγές οι οποίες θα
βελτιώσουν το εκπαιδευτικό µας σύστηµα.

Επιπλέον στα σχολεία θα ήταν καλό να
καθιερωθεί µια µέρα αφιερωµένη στη
δηµιουργικότητα, όπου οι µαθητές θα
µπορούν να παρουσιάζουν τις δικές τους
µελέτες, έργα, θεατρικές ή χορευτικές
παραστάσεις. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές
θα δουλεύουν αρκετά στα θέµατα τα οποία
θα τους έχουν αναθέσει οι καθηγητές και
αργότερα
θα
απολαµβάνουν
τα
αποτελέσµατα της προσπάθειάς τους. Επίσης
όλα τα έργα των µαθητών θα πρέπει να
εκτίθενται στο κοινό, ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Έτσι, οι µαθητές θα είναι
περήφανοι για τις δουλειές τους και θα
νιώθουν πως υπάρχει ένα είδος ηθικής
ανταµοιβής για τους κόπους τους. Στα
πλαίσια της δηµιουργικής δραστηριότητας
εντάσσεται
και
η
σύνταξη
σχολικής
εφηµερίδας όπου οι µαθητές είναι σε θέση
να παίρνουν το ρόλο δηµοσιογράφου και ο
καθένας να συντάσσει το δικό του θέµα.
Επιπλέον οι σχολικές εφηµερίδες µπορούν
να γίνουν αντικείµενο επικοινωνίας ανάµεσα
στα σχολεία αφού το κάθε σχολείο µπορεί να
παίρνει
ιδέες
από
άλλες
σχολικές
εφηµερίδες. Έτσι η επικοινωνία µεταξύ
σχολείων και η µεταξύ τους ανταλλαγή
απόψεων είναι εφικτή. Πολλές φορές όµως
οι µαθητές υποστηρίζουν, πως δεν τους
αποµένει
καθόλου
χρόνος
για
να
αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους, λόγω
του φόρτου εργασίας, δηλαδή της έντονης
πίεσης που έχουν από τα µαθήµατα και τα
πολύωρα απογευµατινά φροντιστήρια. Ίσως
αν διαµορφωνόταν διαφορετικά ή µειωνόταν
η διδαχτέα ύλη, οι µαθητές θα είχαν
περισσότερα κίνητρα για να αναπτύξουν τα
ενδιαφέροντα τους και να γίνουν πιο
δηµιουργικοί.
Τέλος,
οι
περισσότερες
ψυχαγωγικές εκδροµές και οι ελεύθερες
ώρες θα µπορούσαν να ξεκουράσουν τους
µαθητές και να τους ωθήσουν στη
δηµιουργικότητα. Επίσης, η επιβράβευση

Τα παιδιά στο όνοµα της δηµιουργικότητας
πρέπει να αναπτύξουν τον προβληµατισµό
και την κριτική τους ικανότητα. Να έχουν τη
δική τους γνώµη για όλα και να µην
παρασύρονται από τις γνώµες των άλλων.
Ωστόσο, για να πετύχουν αυτά, πρέπει να
καλυτερεύσει το σχολικό σύστηµα και
ειδικότερα η συµπεριφορά των διδασκόντων.
Μέσα
από
εκπαιδευτικά
σεµινάρια
οι
καθηγητές πρέπει να ανακαλύπτουν νέους
τρόπους διδασκαλίας, πιο προσιτούς προς
µαθητές. Πιο συγκεκριµένα οι διδάσκοντες
µπορούν να κάνουν το µάθηµά τους πιο
ενδιαφέρον µε έργα τύπου project ή µε
περισσότερους διαλόγους σε θέµατα τα
οποία
αφορούν
τη
διδαχτέα
ύλη.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας θα
µπορούσε να µειώσει µε κάποιο τρόπο τη
διδαχτέα ύλη για να µην υπάρχει πίεση του
χρόνου. Έτσι, οι µαθητές θα έχουν την
ευκαιρία να κάνουν περισσότερες µελέτες σε
θέµατα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Βέβαια
και οι καθηγητές µε τη σειρά τους µπορούν
να βρίσκουν πιο ευχάριστους τρόπους για να
διδάσκουν το µάθηµα. Για παράδειγµα, το
µάθηµα θα µπορούσε να διεξαχθεί µε µια
εκπαιδευτική εκδροµή ή µε την παρουσία
στην τάξη ειδικών εφευρετών. Σύµφωνα µε
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας οι
µαθητές υποχρεώνονται να αποστηθίσουν
γνώσεις,
µε
αποτέλεσµα
να
µην
αναπτύσσεται η δηµιουργικότητά τους.
Εποµένως, δεν µπορεί µόνο µια γραπτή
εξέταση να αντιπροσωπεύει τις γνώσεις των
µαθητών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να
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των µαθητών για τα έργα τους από το
Υπουργείο Παιδείας ή από τα σχολεία τους
θα ήταν ένα πολύ καλό κίνητρο για να
αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των
µαθητών.
Κλείνοντας
θα
ήθελα
να
επισηµάνω πως οι µαθητές, αν βελτιωθούν
στα πιο πάνω σηµεία θα µπορέσουν να
αποκτήσουν δική τους κρίση και να
αντιµετωπίζουν τις αλλαγές σαν ευκαιρίες.
Θα µπορούν να είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες

µέσα σε µια αναπτυσσόµενη πολυπολιτισµική
κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. Όλοι
εµείς
µπορούµε
και
πρέπει να συµβάλουµε
στην
ανάπτυξη
µιας
δηµιουργικής Ευρώπης.

Σοφία Στυλιανού, Ε’2

6.4 Παγκύπριος Διαγωνισμός Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας
Ο διαγωνισµός συγγραφής ∆οκιµίου της Ελληνικής Πρεσβείας διεξήχθη τη ∆ευτέρα 2
Φεβρουαρίου σε παγκύπρια βάση.
Το δοκίµιο της Μαρίας Πελεκάνου του τµήµατος Στ2 αντιπροσώπευσε το σχολείο µας στο
συγκεκριµένο διαγωνισµό.

Θέμα: Η ειρήνη και η συνεργασία ανθρώπων και λαών αποτελούν τις βασικότερες
προϋποθέσεις για την πρόοδο και την ευημερία κάθε κοινωνίας και κάθε κράτους. Πώς
νομίζετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η διαχρονική εμπειρία του ελληνισμού, ώστε να
μπορέσει και ο σύγχρονος ελληνισμός να συμβάλει στην προαγωγή της ειρήνης και της
ευημερίας των λαών;
Αναµφισβήτητα ο 21ος αιώνας αποτελεί τον
αιώνα των µεγαλύτερων και λαµπρότερων
τεχνολογικών
ανακαλύψεων,
αλλά
και
προόδου του πολιτισµού. Ενώ όµως ο
άνθρωπος έχει κατορθώσει τόσα επιτεύγµατα,
η ειρήνη και η συνεργασία των λαών
παραµένει εύθραυστη. Στην εποχή µας λοιπόν,
απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο και
την ευηµερία κάθε κοινωνίας και κράτους είναι
η προαγωγή της ειρήνης και η αποδοκιµασία
του
πολέµου.
Ανέκαθεν
ο
ελληνισµός
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην Ευρώπη,
αλλά και στον κόσµο ολόκληρο και έχει πολλά
να προσφέρει έτσι ώστε να συµβάλει σε µια πιο
ειρηνική κοινωνία.

µεγάλο βαθµό στην προώθηση και διατήρηση
της ειρήνης.
Συνεχίζοντας µε µια ιστορική αναδροµή στο
παρελθόν, είναι εµφανές ότι η Ελλάδα εδώ και
αιώνες προσφέρει αξίες και ιδανικά απαραίτητα
για µια παγκόσµια ειρηνική συµβίωση. Το ίδιο
ισχύει και για άλλους πολιτισµούς ανά το
παγκόσµιο. Από την αρχαιότητα µέχρι το
µεσαίωνα, το χριστιανισµό και το σύγχρονο
κόσµο, σε όλες τις κοινωνίες ανεξαιρέτως, η
ειρήνη και η συνεργασία αποτελούν πολύτιµο
ιδανικό. Η Pax Christi υπήρξε µια από τις πιο
καθοριστικές περιόδους της ιστορίας αφού
µέσω της εκκλησίας και του χριστιανισµού
προωθήθηκε
η
συµβίωση
βάσει
του
ανθρωπίνου δικαίου και των ελευθεριών.

Καταρχήν η ειρήνη είναι η συνεργασία, η
αρµονική συµβίωση, η αµοιβαία κατανόηση και
η φιλία µεταξύ ανθρώπων και λαών. Είναι αυτό
το ιδανικό που αποτελεί τον ισχυρότερο κρίκο
για τη συµβίωση διαφορετικών λαών, µέσω του
διαπολιτισµικού διαλόγου. Από την άλλη, ο
πόλεµος είναι η µη ορθή προσπάθεια των
ανθρώπων για επίλυση των προβληµάτων
τους. Αποτελεί έναν κακό οιωνό που οδηγεί
στη φρίκη, στο χαµό αµέτρητων ζωών, στην
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Με
συλλογική προσπάθεια όµως, η ειρήνη µπορεί
να θριαµβεύσει σε όλο τον κόσµο. Χωρίς
αµφιβολία ο ελληνισµός µπορεί να συµβάλει σε

Παρ’ όλ’ αυτά, η ειρήνη είναι εύθραυστη αφού
έχει να αντιµετωπίσει πολλούς κινδύνους. Η
αξία
αυτή
κινδυνεύει
από
την
παγκοσµιοποίηση, την οικονοµική κρίση και
τους
οικονοµικούς
ανταγωνισµούς.
Τα
αισθήµατα των ανθρώπων έχουν αλλοιωθεί,
αφού πλέον νοιάζονται µόνο για το ατοµικό
τους συµφέρον. Ιδανικά όπως η φιλία, η
κατανόηση,
η
αλληλοβοήθεια,
η
συµπαράσταση,
το
ενδιαφέρον
για
το
συνάνθρωπο, η αγάπη έχουν αντικατασταθεί
µε τις εχθροπραξίες, το φανατισµό, το
ρατσισµό, τον εθνικισµό, τη µισαλλοδοξία, τις
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κυπριακή δηµοκρατία µπορούν να συµβάλουν
µε το δικό τους τρόπο στην ειρήνη και τη
συνεργασία των λαών. Επίσης στη σύγχρονη
εποχή έχουµε δει τους αγώνες του ελληνισµού
για ειρήνη, µέσω κινηµάτων ειρήνης αλλά και
πορειών.

πολιτικές σκοπιµότητες. Παράλληλα έχουν
εξαπλωθεί ιµπεριαλιστικές και µιλιταριστικές
αντιλήψεις
κάποιων ηγετών, οι οποίοι
επιθυµούν την επέκταση των χωρών τους.
Ταυτόχρονα η ειρήνη κινδυνεύει να αλλοιωθεί
και εξαιτίας της τεχνολογίας. Με την εξέλιξή
της στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος αντί να
βελτιωθεί αλλοτριώνεται. ∆υστυχώς έχουν
δηµιουργηθεί καταστροφικά όπλα τα οποία
έχουν τη δυνατότητα να αφανίσουν την
ανθρώπινη ύπαρξη από τη γη, ενώ παράλληλα
τα συµφέροντα των µεγάλων πολεµικών
βιοµηχανιών είναι πολλά. Άρα η ειρήνη
κρίνεται απαραίτητη αλλά συγχρόνως και
ευάλωτη.

Επιπρόσθετα ένας παράγοντας που µπορεί να
ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σε θέµατα
ειρήνης και αρµονικής συµβίωσης είναι τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, µε τη βοήθεια των
οποίων προωθείται η ειρήνη και η συνεργασία,
ενώ εκπέµπονται µηνύµατα αγάπης. Ένας
ακόµη
σηµαντικός
παράγοντας
είναι
η
εκπαίδευση, η οποία µπορεί να προωθήσει την
ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία ανάµεσα
στα παιδιά και τους νέους. Ευκαιρία υπάρχει
και για τους ενήλικες οι οποίοι µπορούν να
αναπτύξουν πνεύµα φιλίας και συνεργασίας
µέσω
εκπαιδευτικών
προγραµµάτων
για
ενήλικες.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει να προσφέρει πολλά
στην Ευρώπη και στον κόσµο γενικότερα και
διαδραµατίζει
σπουδαίο
ρόλο.
Από
την
αρχαιότητα, ο πολιτισµός της χώρας αυτής
υπερείχε σε σχέση µε άλλους πολιτισµούς ενώ
η δηµοκρατία της αρχαίας Ελλάδας αποτελούσε
πόλο έλξης και µέτρο σύγκρισης για τους
λαούς της Ευρώπης. Επίσης το αρχαίο ελληνικό
πνεύµα µεταλαµπαδεύτηκε στην Ευρώπη.
Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα όχι
µόνο αποτελεί ιδεολογικό σύµβολο, αλλά
αποτελεί και γέφυρα που ενώνει την Ευρώπη
µε την ανατολική Μεσόγειο και τον αραβικό
κόσµο και εκπέµπει µια αµεσότητα και έναν
αυθορµητισµό.

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κύπρος έχει
βιώσει τα δεινά του πολέµου και αυτό την
κάνει να γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον,
πόσο σηµαντική είναι η ειρήνη στον κόσµο που
ζούµε. Η επίλυση του κυπριακού ζητήµατος
µπορεί να επέλθει µε ειρηνικό τρόπο, βάσει του
διεθνούς
δικαίου
των
ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των ελευθεριών. Ακόµα
πρέπει να επιτευχθεί η ειρηνική συµβίωση των
δύο
κοινοτήτων
Ελληνοκυπρίων
και
Τουρκοκυπρίων.

Σπουδαίο ρόλο διαδραµατίζει και το µήνυµα
των Ολυµπιακών αγώνων, το οποίο πηγάζει
από την Ελλάδα και παραµένει αναλλοίωτο
µέχρι σήµερα. Η ολυµπιακή εκεχειρία και η
ευγενής άµιλλα είναι µερικά
από τα
χαρακτηριστικά των αγώνων αυτών που ακόµα
και στα αρχαία χρόνια τηρούνταν µε σεβασµό.
Αν για παράδειγµα την περίοδο της διεξαγωγής
των Ολυµπιακών αγώνων γινόταν κάπου
πόλεµος, τότε ο πόλεµος σταµατούσε και
συνέχιζε µετά τη λήξη των αγώνων. Εδώ
φαίνεται αναµφίβολα η λαµπρότητα και η
υπεροχή του ελληνικού πολιτισµού.

Ανακεφαλαιώνοντας,
καταλήγουµε
στο
συµπέρασµα ότι η διαχρονική εµπειρία του
ελληνισµού µπορεί να αξιοποιηθεί µε τους πιο
πάνω τρόπους, έτσι ώστε να µπορέσει ο
σύγχρονος ελληνισµός να συµβάλει στην
προαγωγή της ειρήνης και την ευηµερία των
λαών.
Ο
ελληνισµός
κατέχει
πολλά
προτερήµατα όπως φιλοπατρία, γενναιοψυχία
και ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο τα οποία
προβάλλει όποτε χρειάζεται. Συνοψίζοντας, οι
Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως
ιστορική και πνευµατική τους µήτρα και όπως
είπε ο Shelley «Είµαστε όλοι Έλληνες». Αυτό
πιστεύω τα λέει όλα και εποµένως η Ελλάδα
µπορεί
να
βγει
κερδισµένη
αν
αξιοποιήσει
σωστά
τα
προτερήµατα της.

Επιπλέον ο ελληνισµός µπορεί να αναλάβει
πρωτοβουλίες µέσω των διεθνών οργανισµών
για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Τέτοιοι
οργανισµοί είναι το Συµβούλιο Ασφαλείας και ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε). Όλα
αυτά µπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της
Ευρώπης όπου το ελληνικό κράτος αλλά και η

Μαρία Πελεκάνου, ΣΤ’2
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6.5 Παγκύπριος Διαγωνισμός Συγγραφής Παραμυθιού
Πιο κάτω, παρατίθενται µικρά δείγµατα από τα δύο παραµύθια, που έλαβαν µέρος στο
διαγωνισµό συγγραφής παραµυθιού. Το πρώτο παραµύθι έχει τίτλο «Συνοδοιπόροι στο
Αιγαίο», και το δεύτερο «Ένας Άγγελος στην Κένυα»

το καράβι. Ο ύπαρχος την τράβηξε απότοµα
και της είπε:

α) Συνοδοιπόροι στο Αιγαίο

Η

θάλασσα
µας χαρίζει
µύρια
πλούτη και άπειρες
χαρές, όµως κρύβει
και
πολλούς
κινδύνους,
που
συχνά εξελίσσονται
σε
ανθρώπινες
τραγωδίες.
Όταν
είναι ήσυχη και
γαλήνια γίνεται το
ταξίδι πιο ευχάριστο, πιο όµορφο. Σαν όµως ο
ουρανός γίνεται σκοτεινός και τα κύµατα
ξεσπούν
µανιασµένα
στο
σιδερένιο
πλεούµενο, τι φόβος και τι πανικός
δηµιουργείται στο καράβι! Αυτή τη στιγµή
όλοι παρακαλούν σε µια κοινή προσευχή να
πατήσουν το στερεό χώµα και να φτάσουν
γρήγορα στο λιµάνι της σωτηρίας.

- ∆εν µπορείς να το κάνεις αυτό!
-Γιατί;
-Άφησε εµένα εγώ ειδικεύοµαι σε αυτού του
είδους τις καταστάσεις!
-Και εγώ µπορώ, άσε µε τουλάχιστον να
βοηθήσω…
-∆εν µπορείς εσύ, τί µπορεί να κάνει µια
γυναίκα;
-Άσε µε να βοηθήσω, να σώσω τους επιβάτες!
…

β) Ένας Άγγελος στην Κένυα

Η

διαδροµή
για
την
Κένυα ήταν
πολύ µεγάλη. Το
αεροπλάνο
σχεδόν
ήταν γεµάτο και ο
Κώστας άφηνε πίσω
του
πολλές
αναµνήσεις.
Όλα
ήταν έτοιµα για ένα
νέο ξεκίνηµα στην
καριέρα του. Όσο
ανέβαινε το αεροπλάνο, τόσο ο Κώστας
συνειδητοποιούσε ότι άφηνε πίσω του την
όµορφη Κύπρο που τόσο αγαπούσε.

Εκείνο το πρωινό λοιπόν, το καράβι έβγαινε
από το λιµάνι του Πειραιά µε προορισµό τη
µικρή αλλά όµορφη Ρόδο. Η θάλασσα ήρεµη,
µε ελάχιστα κύµατα που κουνούν το µεγάλο
καράβι χωρίς όµως να το ανησυχεί κανένα απ’
αυτά. Οι Έλληνες επιβάτες αφήνονταν
ελεύθεροι από έγνοιες καθηµερινές και
βυθίζονταν στην ξεκούραση του γαλάζιου
πελάγου. Ο ύπαρχος καθόταν ήρεµος στο
κατάστρωµα και απολάµβανε τον ήλιο που
χρύσωνε την θάλασσα µε τις καυτές του
ακτίνες. Η καπετάνισσα όµως διεύθυνε το
µεγάλο καράβι.

Οι ώρες πέρασαν και ο Κώστας πατούσε για
πρώτη φορά σε ξένο χώµα. Όλα φαίνονταν
αλλιώτικα, ακόµη και η µυρωδιά του τόπου, η
φύση, ο αέρας. Όλα φάνταζαν διαφορετικά.
Πέρασε ένας ολόκληρος µήνας για να αρχίσει
να προσαρµόζεται στα νέα του δεδοµένα.
Καινούριο
σπίτι,
καινούρια
δουλειά,
καινούρια ζωή! Εκεί οι άνθρωποι είναι πολύ
απλοί σε σχέση µε την Κύπρο. ∆εν ξέρουν τι
σηµαίνει εξέλιξη, πολιτισµός, τεχνολογία. Εκεί
οι γυναίκες είναι πολύ υποτιµηµένες και
υποβαθµισµένες. Είναι αντικείµενο και
υποχείριο του άντρα γι’ αυτό και δεν έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος τους. Σπάνια οι
γυναίκες πηγαίνουν δουλειά. …

Ο κόσµος ανησυχούσε που διεύθυνε ένα τόσο
µεγάλο καράβι κοπέλα και όχι άντρας αλλά το
ξεχνούσαν µε τις διάφορες δραστηριότητες
που έκαναν στο καράβι. Άρχισε να
σουρουπώνει ώσπου σκοτείνιασε για τα καλά.
Ξέσπασε δυνατός άνεµος… Η θάλασσα
άρχισε να αγριεύει, τα κύµατα µεγάλωναν όλο
και περισσότερο και χτυπούσαν µε µανία το
καράβι. Η καπετάνισσα έδωσε ψύχραιµη
οδηγίες στο πλήρωµα για να αρχίσουν όλοι
µαζί τη µάχη ενάντια στη φουρτούνα που
ξαφνικά ξέσπασε, και συνέχισε να διευθύνει

Αντωνίου Ελπίδα,
Ελπίδα, ∆’3
Παναγή Μαρία , ∆’3
Τσιάρτα Παναγιώτα , ∆΄3
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6.6 Διαγωνισμοί Μαθηματικών
Η συµµετοχή µου στη φετινή Βαλκανική
Μαθηµατική Ολυµπιάδα παρόλο που µε
χαροποίησε πολύ, ήταν κάπως απρόσµενη.
Κι αυτό γιατί ο διαγωνισµός προορίζετο για
µαθητές µέχρι 20 ετών. Έτσι η επιλογή για
µαθητές Α Λυκείου ήταν πολύ δύσκολη.
Παρόλ’
αυτά,
µαζί
µε
άλλους
δυο
συνοµήλικούς µου καταφέραµε να µπούµε
στην εξαµελή οµάδα που εκπροσωπεί την
Κύπρο στο διαγωνισµό.

Ο µαθητής του σχολείου µας Χαράλαµπος
∆αµιανού του τµήµατος ∆΄2 διακρίθηκε
στους εξής διαγωνισµούς Μαθηµατικών:
1) Επαρχιακό ∆ιαγωνισµό Μαθηµατικών
Λευκωσίας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ», που
έγινε στις 15/11/2008 στο Λύκειο Κύκκου
Β΄,
όπου
βραβεύτηκε
µε
έπαινο
εξασφαλίζοντας µία θέση στους 15 πρώτους
µαθητές
της
επαρχίας
Λευκωσίας,
κερδίζοντας έτσι το δικαίωµα να λάβει µέρος
στον Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Μαθηµατικών
Λυκείου
«ΖΗΝΩΝ»
που
έγινε
στις
20/12/2008 στο Λύκειο Κύκκου Β΄ στον
οποίο και πήρε την 3η θέση για την Α’
Λυκείου.

Ο διαγωνισµός φέτος διεξήχθηκε στη
Σερβία. Η παραµονή µας εκεί υπήρξε µια
εµπειρία που θα µας µείνει αξέχαστη.
Επισκεφτήκαµε πολύ ωραίους τόπους και
περάσαµε πολύ όµορφες στιγµές µε τα
παιδιά του τοπικού λυκείου που µας
συνόδευαν.

2) ∆ιαγωνισµό επιλογής Λυκείου για ∆ιεθνείς
Ολυµπιάδες «Μιχαήλ Γιωργάλλας» στον
οποίο είχαν δικαίωµα συµµετοχής όσοι
µαθητές δεν συµπλήρωσαν ηλικία 20 ετών,
που έγινε στις 14/03/2009 στο Λύκειο
Κύκκου Β΄ και εξασφάλισε εισαγωγή στην
εθνική
οµάδα
εκπροσώπησης
στην
Μαθηµατική Ολυµπιάδα ΒΜΟ που έγινε από
τις 28/04/2009 µέχρι 04/05/2009 στη
Σερβία.

Όσον αφορά στο διαγωνιστικό µέρος, σε
σύγκριση µε τα κυπριακά δεδοµένα, η
φετινή κυπριακή αποστολή τα πήγε πολύ
καλά. Είχαµε άγχος, δικαιολογηµένα βέβαια
αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο του
διαγωνισµού. Τα φετινά προβλήµατα ήταν
ιδιαίτερα
δύσκολα.
Είµαστε,
λοιπόν,
ικανοποιηµένοι µε τα αποτελέσµατά µας.
Ήταν µια εξαιρετική εµπειρία και θα
χαιρόµουν αν µου δινόταν ξανά µια τέτοια
ευκαιρία.

3) 10η Κυπριακή Μαθηµατική Ολυµπιάδα
Μαθηµατικών που έγινε στις 05/04/2009
στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και πήρε το
χρυσό µετάλλιο.

Χαράλαµπος ∆αµιανού, ∆’2
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6.7 Παγκύπρια Συνέδρια Μαθηματικών για μαθητές
α) Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος
στο
νησί
µας
το
5ο
διοργανώθηκε
Παγκύπριο
Μαθητικό
Συνέδριο
Μαθηµατικών το οποίο έλαβε χώρα στο
ξενοδοχείο HILTON, στις 6 Φεβρουαρίου
2009. Το σχολείο µας αντιπροσώπευσαµε οι
µαθητές Χριστίνα Χαραλάµπους, Θέα
Σοφοκλέους και Στέλιος Στυλιανού, οι
οποίοι παρουσίασαµε την εργασία µε τίτλο
«Πρελούδιο σε ένα αριθµό».
β) Για πρώτη φορά διοργανώθηκε φέτος στις
6 και 7 Φεβρουαρίου από την Κυπριακή
Μαθηµατική
το
Ευρωπαϊκό
Συνέδριο
Μαθηµατικών,
EUROMATH
2009.
Στο
συνέδριο αυτό έλαβαν µέρος µαθητές από
διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες όπως η Ιταλία,
η Τσεχία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Οι
συµµαθητές µας παρουσίασαν την Εργασία
«ο Πυθαγόρας
και
η
Πυθαγόρεια
Σχολή», στην αγγλική γλώσσα.

Η διοργάνωση του συνεδρίου στο νησί µας,
αποτέλεσε για µας ένα ευχάριστο γεγονός,
αφού
µας
δόθηκε
η
ευκαιρία
να
συµµετάσχουµε και να γνωριστούµε µε
µαθητές από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Με
τη βοήθεια των καθηγητριών µας Νάσιας
Πιττάκη και Γεωργίας Χαραλάµπους, οι
οποίες ήταν στο συνέδριο και µας στήριζαν,
καταφέραµε να συλλέξουµε το κατάλληλο
υλικό και παρά τις δυσκολίες να φέρουµε εις
πέρας τις εργασίες µας. Το άγχος για την
παρουσίαση ήταν εµφανές αλλά ήµασταν
σίγουροι πως όλα θα πήγαιναν καλά. Ήταν
µια ξεχωριστή εµπειρία για όλους µας από
την οποία αποκοµίσαµε καινούριες γνώσεις.
Οι διάφορες εργασίες που παρουσιάστηκαν,

µας δίδαξαν καινούργια πράγµατα, τα οποία
δε γνωρίζαµε. Αξίζει επίσης να αναφερθούµε
στη µουσική παρουσίαση που έγινε από το
µουσικό Λύκειο Κύπρου στην Τελετή
Έναρξης του Συνεδρίου. Από το συνέδριο θα
µας µείνουν µόνο υπέροχες αναµνήσεις και
µια εµπειρία αξέχαστη.

Λατζιά
ατζιά , Β’1
Άννα Λ
Μάριος Κολιαντρής,
Κολιαντρής, Β’1
Θέα Σοφοκλέους,
Σοφοκλέους, Γ’6
Στέλιος Στυλιανού,
Στυλιανού, Γ’6
Χαράλαµπος ∆αµιανού, ∆’2
Ακάκιος Πελεκάνος,
Πελεκάνος, ∆’2
Χριστίνα Χαραλάµπους,
Χαραλάµπους, Ε’2

Α̟ό την Μαθηµατική Ολυµ̟ιάδα
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6.8 23η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής Α’ Λυκείου
Επειδή είναι η δεύτερη φορά που
συµµετέχουµε
στο
συγκεκριµένο
διαγωνισµό, και λόγω της προετοιµασίας
που κάναµε µε την καθηγήτρια Φυσικής
µας, αντιµετωπίσαµε τα προβλήµατα µε
περιορισµένο άγχος. Τελειώνοντας το
διαγωνισµό
και
συγκρίνοντας
τις
απαντήσεις που βρήκαµε, διαπιστώσαµε
ότι τα πήγαµε πολύ καλά! Περιµέναµε µε
αγωνία τα αποτελέσµατα ελπίζοντας για
το καλύτερο. Όταν βγήκαν τα Παγκύπρια
αποτελέσµατα της Ολυµπιάδας Φυσικής,
είδαµε ότι ο Χαράλαµπος ∆αµιανού(∆'2)
κατέκτησε το 2ο Παγκύπριο βραβείο και
χαρήκαµε πάρα πολύ! Η κατάκτηση αυτή
σηµαίνει επίσης την συµµετοχή στην
οµάδα Φυσικής που θα εκπροσωπήσει
Ολυµπιάδα
την
Κύπρο
στην
8η
Επιστηµών Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010
στη Σουηδία! Όταν µετά από λίγο καιρό
βγήκαν τα επαρχιακά αποτελέσµατα της
ολυµπιάδας για τις επαρχίες ΛευκωσίαςΚερύνειας, η χαρά µας τριπλασιάστηκε,
αφού µε ενθουσιασµό διαπιστώσαµε ότι
εκτός από τον Χαράλαµπο ∆αµιανού(∆'2)
ο οποίος κατέκτησε το 2ο επαρχιακό
βραβείο, ο Ακάκιος Πελεκάνος(∆'2) πήρε
βραβείο
και
η
Νικολέττα
το
3ο
Νικολάου(∆'2) την πολύ τιµητική 4η
θέση! Παρόλο που η προσφορά της είναι
εµφανής, θα θέλαµε να συγχαρούµε και
κυρίως
να
ευχαριστήσουµε
την
καθηγήτρια Φυσικής του ∆'2, κ. Μύρια
Αγγελή, για την αµέριστη συµπαράστασή
της και την πολύτιµη - όπως φαίνεται και
από τα αποτελέσµατα - υποστήριξη και
βοήθεια που µας προσέφερε.

Την Κυριακή, 5 Απριλίου 2009, µαθητές µας
από την Α’ Λυκείου, έλαβαν µέρος στην 23η
Παγκύπρια
Ολυµπιάδα
Φυσικής
Α΄Λυκείου. Οι µαθητές που έλαβαν µέρος
ήταν οι ∆αµιανού Χαράλαµπος (∆’2),
Πελεκάνος Ακάκιος (∆΄2), Νικολάου
Νικολέττα (∆’2) και Χριστοφή Σώτια (∆’2)
Οι µαθητές που διακρίθηκαν είναι οι εξής:
 ∆αµιανού Χαράλαµπος – 2η θέση
στην 23η Παγκύπρια Ολυµπιάδα
Φυσικής Α’ Λυκείου
 ∆αµιανού Χαράλαµπος – 2η θέση
στην 23η Παγκύπρια Ολυµπιάδα
Φυσικής Α’ Λυκείου για την επαρχία
Λευκωσίας.
 Πελεκάνος Ακάκιος – 3η θέση στην
23η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Α’
Λυκείου για την επαρχία Λευκωσίας
 Νικολάου Νικολέττα – 4η θέση
στην 23η Παγκύπρια Ολυµπιάδα
Φυσικής Α’ Λυκείου για την επαρχία
Λευκωσίας.

∆αµιανού Χαράλαµπος, ∆’2,
Νικολάου Νικολέττα,, ∆’2
Πελεκάνος Ακάκιος, ∆’2
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6.9 5η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής Γυμνασίου
Την Κυριακή, 17 Μαΐου, διεξήχθηκε στο
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’ (∆αοούπολη) η 5η
Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής. Τα
αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν αργότερα.
Έλαβαν µέρος οι µαθητές µας:
Από την Γ’ Γυµνασίου οι: Αβραάµ Χρίστος
(Γ’1),
Αποστόλου
Στέφανη
(Γ’6),
Καράπετρης
Μάριος
(Γ’1),
Σάββα
Ευτύχιος (Γ’3), Σοφοκλέους Θέα (Γ’6) και
Στυλιανού Στέλιος (Γ’6).
Από την Β’ Γυµνασίου οι: Αντωνιάδη Άννα
(Β’2),
Κολιαντρής
Μάριος
(Β’1),
Κολιαντρή Σοφία (Β’3), Κνωφού Σώτια
(Β’1), Λατζιά Άννα (Β’1), Μαυρίδης

Γιώργος (Β’2), Πάλλη Ναταλία (Β’4),
Σχίζα Μέλπω (Β’1), Χαραλάµπους Θωµάς
(Β’5) και Χατζηλούκα Μαρία (Β’3).
17 Μαΐου, µια ξεχωριστή µέρα γιατί, µετά
από πολλή
δουλειά και πολύ καλή
προετοιµασία, έφτασε επιτέλους η ώρα να
αποδείξουµε τι µάθαµε και να διακριθούµε.
Ήταν υπέροχη εµπειρία, γιατί αποκόµισα
πολλά και προτείνω σε όλους να λάβουν
µέρος σε αυτό το διαγωνισµό.

Άννα Λατζιά, Β’1

6.10 Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας
αυτό διαφάνηκε και στα αποτελέσµατα,
αφού οι 11 πρώτοι µαθητές είχαν µηδαµινές
διαφορές, και περιλαµβάνονταν όλοι σε ένα
φάσµα 2 µονάδων. Τελικά κατέκτησα την
11η θέση σε Παγκύπριο επίπεδο, µια θέση
αρκετά ικανοποιητική, αλλά µε κάποια
πικρία, αφού έµαθα οτι οι θέσεις κρίθηκαν
στις λεπτοµέρειες. Θα ήθελα, τελειώνοντας,
να ευχαριστήσω θερµά την καθηγήτρια
Χηµείας µου, κυρία Ρϊάνα Λοιζίδη, για την
πολύ βοηθητική στάση της, την απέραντη
υποστήριξή
της
και
τα
µαθήµατα
προετοιµασίας που πρόσφερε, θυσιάζοντας
τον
χρόνο
της,
σε
όλους
τους
ενδιαφερόµενους µαθητές.

∆ιεξήχθηκε στις 22 Μαρτίου, από την
Παγκύπρια Ένωση Επιστηµόνων Χηµικών, µε
τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού, η Παγκύπρια Ολυµπιάδα
Χηµείας. Συµµετείχαν 561 παιδιά Α’
Λυκείου.
Ο
Χαράλαµπος
∆αµιανού
κατέλαβε την 11η θέση. Ο χρόνος και
χώρος
βράβευσης
θα
ανακοινωθούν
αργότερα.

Λόγω του ότι είναι η πρώτη φορά που
συµµετείχα στην Παγκύπρια Ολυµπιάδα
Χηµείας, το τράκ ήταν παντα παρόν, αν και
σε µικρό βαθµό λόγω της πυρετώδους
προετοιµασίας
που
κάναµε
µε
την
καθηγήτρια Χηµείας. Τα προβλήµατα στον
φετινό διαγωνισµό ήταν πολύ εύκολα, και

Χαράλαµπος ∆αµιανού, ∆’2

6.11 Διαγωνισμός Διαλογικών Συζητήσεων
Το σχολείο µας, υποστήριξε την ανάγκη
εφαρµογής του θεσµού του Ολοήµερου
Γυµνασίου σε όλα τα Γυµνάσια της Κύπρου,
σε αντίθεση µε το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου που
υποστήριξε το αντίθετο. Έγινε µια έντονη και
αµφίρροπη συζήτηση. Τα επιχειρήµατα ήταν

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009, το
σχολείο µας έλαβε µέρος στο ∆ιαγωνισµό
∆ιαλογικών
Συζητήσεων,
που
διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού της Κύπρου. Ο διαγωνισµός
πραγµατοποιήθηκε στο Λύκειο Αποστόλου
Βαρνάβα στη Λευκωσία.
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πολλά. Στο τέλος επικράτησαν οι αντίπαλοί
µας. Τους συγχαίρουµε!

Παυλίνα ∆ηµητρίου,
∆ηµητρίου, Ε’3
Παύλου Χρυσάνθη,
Χρυσάνθη, Ε’1
Χριστίνα Χαραλάµπους,
Χαραλάµπους, Ε’2

Οι µαθήτριες που έλαβαν µέρος στο συνέδριο µε τις
καθηγήτριες τους

6.12 Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Kangοurou (στα Μαθηματικά,
Αγγλικά και Πληροφορική)
Στο διαγωνισµό αυτό συµµετείχαν
περισσότερο από τέσσερα εκατοµµύρια
παιδιά από 50 χώρες. Πετύχαµε τις πιο κάτω
διακρίσεις:

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(Kangourou - Informatics)
Χαράλαµπος ∆αµιανού (∆’2) Χάλκινο
Μετάλλιο

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [Kangourou
– Mathematics]
Χαράλαµπος ∆αµιανού (∆’2) Χρυσό
Μετάλλιο

Τα θέµατα των Ευρωπαικών διαγωνισµών
Kangourou, ήταν και φέτος, όπως και τις
άλλες χρονιές, αρκετά δυσκολα. Παρόλ'
αυτά, κατάφερα να διακριθώ και στους τρείς
τοµείς όπου διαγωνιζόµουν, παίρνοντας το
πρώτο Χρυσό µετάλλιο στα Μαθηµατικά
(Mathematics), το πρώτο Αργυρό µετάλλιο
στα
Αγγλικά
(Linguistics-English)
και
Χάλκινο µετάλλιο στην Πληροφορική
(Informatics)!

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Kangourou Linguistic)
Χαράλαµπος ∆αµιανού (∆’2 ) Αργυρό
Μετάλλιο

Χαράλαµπος ∆αµιανού , ∆’2
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6.13 Παγκύπριος Διαγωνισμός Τεχνολογίας
χρόνο εργασίας, στην προσπάθειά τους να
φτιάξουν µε το συνηθισµένο τρόπο φραπέ.
Έτσι η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα
τους µειώνονται. Μελετώντας το πρόβληµα
αυτό, αποφασίσαµε και τα καταφέραµε να
κάνουµε µια κατασκευή που θα δώσει άµεση
λύση. Η κατασκευή αυτή ονοµάζεται: «Το
Φραπέ του Μέλλοντος» και είναι µια
συσκευή που φτιάχνει φραπέ µε ένα
πρωτότυπο, διαφορετικό, ευκολότερο και
πολύ γρηγορότερο τρόπο.
Η κατασκευή µας πήρε το 3ο Παγκύπριο
Βραβείο.

Μέσα στα πλαίσια της δέσµης προγραµµάτων
για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και
καινοτοµία
του
Ιδρύµατος
Προώθησης
Έρευνας, µια πενταµελής οµάδα του
σχολείου αποφασίσαµε να λάβουµε µέρος
στο
διαγωνισµό:
Τεχνολογία
και
Καινοτοµία.
Η οµάδα µας αποτελείτο από τους:
Αναστασίου
Θέκλη
∆’2,
Γεωργίου
Κωνσταντίνο ∆’4, Λαµπιδονίτη Αντρέα
∆’4,
Νικολάου
Νικολέττα
∆’2
και
Τσιαπίνη Γιώργο ∆’4.
Μετά από έρευνα είχαµε παρατηρήσει ότι
πολλοί εργαζόµενοι σπαταλούν πολύτιµο

Στις φωτογραφίες οι μικροί κατασκευαστές με το δημιούργημά τους

Αντρέας Λαμπιδονίτης και Γιώργος
Τσιαπίνης στη δουλειά

Η ομάδα μας στο διαγωνισμό

6.14 Παγκύπριος Διαγωνισμός Αφίσας
που όχι µόνο δεν το υποτιµούµε εµείς οι
µαθητές,
αλλά
το
επιδιώκουµε
γιατί
λειτουργεί ως χαλαρωτικό µάθηµα ανάµεσα
σε πολλά άλλα που λογικό είναι να
χρειάζονται µελέτη και προετοιµασία. Θα
συνεχίσουµε και του χρόνου να λαµβάνουµε
µέρος σε διαγωνισµούς και µέσα από την
τέχνη να αποκτούµε µια πραγµατική
ψυχαγωγία.

Φέτος,
στο
µάθηµα
της
Τέχνης,
ασχοληθήκαµε µε πολλούς διαγωνισµούς.
Στο διαγωνισµό αφίσας µε θέµα «Τα
δικαιώµατα
του
παιδιού
στην
προστασία». Η οµάδα µας δούλεψε
οργανωµένα
και
δηµιούργησε
αφίσες
εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Θεωρούµε ότι η
τέχνη καλλιεργεί το πνεύµα των ανθρώπων
εξαίρει τη φαντασία και δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για µια συνεργασία µεταξύ µας
που πάντοτε αποφέρει ένα δηµιουργικό
αποτέλεσµα. Το µάθηµα της Τέχνης είναι ένα
βασικό πεδίο στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα

Σοφία Κολιαντρή,
Κολιαντρή Αθηνά Κυριακίδου,
Κυριακίδου Λευκή
Μάρκου.Β’3
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6.15 Παγκύπριος Διαγωνισμός Μουσικής και Τραγουδιού
Όπως και πέρσι έτσι και φέτος συµµετείχαµε
στους πιο κάτω Παγκύπριους Αγώνες
Μουσικής, που οργάνωσε το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού.
(1). «Ευρωπαϊκή Μουσική» µε ένα
ντουέτο βιολιού από τις αδελφές Ελίνα και
Μαρία Σιαµµακίδου οι οποίες χάρισαν στο
σχολείο
µας
την
3η
θέση
στους
Περιφερειακούς Αγώνες της Λευκωσίας.
(2). «Έντεχνο Ελληνικό Τραγούδι» µε
τους µαθητές Αννίτα Κανναουρίδου,
Άγγελο
Αγαθαγγέλου
και
Τέρψια
Παπαϊωάννου στο τραγούδι, Παυλίνα
∆ηµητρίου στο πιάνο, Σάββα Γρηγορίου
στην κιθάρα και Μαρία Σιαµµακίδου στο
βιολί. Η παρουσίαση των παιδιών ήταν
εξαιρετική.
(3) «∆ιαγωνισµό Μουσικών Γνώσεων
Ιδρύµατος Φάρος» µε τις µαθήτριες
Αννίτα
Κανναουρίδου
και
Παυλίνα
∆ηµητρίου.

β) Στις 26 Φεβρουαρίου διεξήχθησαν οι
Μουσικοί
Περιφερειακοί
Αγώνες
του
Υπουργείου Παιδείας για την επαρχία
Λευκωσίας. Ο διαγωνισµός αυτός έγινε στο
θέατρο του Παγκυπρίου Γυµνασίου και σε
αυτόν έλαβαν µέρος µαθητές Γυµνασίων και
Λυκείων της επαρχίας Λευκωσίας. Το δικό
µας σχολείο το οποίο εκπροσωπήθηκε από
µία οµάδα έξι ταλαντούχων παιδιών, την
Παυλίνα ∆ηµητρίου στο πιάνο, τη Μαρία
Σιαµακκίδου
στο
βιολί,
το
Σάββα
Γρηγορίου στην κιθάρα. Τραγούδησαν η
Αννίτα
Κανναουρίδου,
ο
Άγγελος
Αγαθαγγέλου και εγώ!
Ερµηνεύσαµε δύο υπέροχα τραγούδια : To
«θάλασσα
πλατιά»
του
Μάνου
Χατζιδάκη, και «τα τρένα που φύγαν»
του Σταύρου Ξαρχάκου.

α) Στον Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό
Μουσικής, καταφέραµε να πάρουµε την 3η
θέση. Ήταν µια εξαιρετική εµπειρία. Παίξαµε
due to violin δύο κοµµάτια. Μόλις ξεκίνησε ο
διαγωνισµός παίξαµε πρώτες. Ήµασταν
χαρούµενες που µπορέσαµε να φτάσουµε ως
εκεί. Αυτή η εµπειρία θα µας µείνει
αξέχαστη!

Παρ’ όλα αυτά δυστυχώς δεν πήραµε την
πρωτιά, όµως είµαι σίγουρη ότι κάναµε
περήφανους, την κυρία Μαρία Κρητικού και
τους καθηγητές µας Κατερίνα Αλλαγιώτη και
Μάριο Χαραλαµπίδη και φυσικά τους γονείς
µας για την εκτέλεση του τραγουδιού και τη
σκηνική µας παρουσία.

Κάναµε αρκετές πρόβες για να έχουµε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και µια καλή
θέση.

Πραγµατικά ήταν µια υπέροχη εµπειρία για
όλους µας και εύχοµαι ολόψυχα να την
ζήσουµε ξανά.

Μαρία και Ελίνα Σιαµακκίδου,
Σιαµακκίδου, Γ’3
Γ’3

Τέρψια Παπαϊωάννου, Β΄2
γ) Οι µαθήτριες Παυλίνα ∆ηµητρίου και
Αννίτα Κανναουρίδου, βραβεύτηκαν για τη
συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό Μουσικών
Γνώσεων του Ιδρύµατος Φάρος.
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6.16 Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Οι µαθητές µας έδειξαν µαζικό ενδιαφέρον για το ∆ιαγωνισµό Φωτογραφίας. ∆ηµιούργησαν
ένα “Portofolio” µε τρεις φωτογραφίες για το κάθε θέµα: άνθρωπος, φύση, αρχιτεκτονική
εικόνα και ελεύθερο. Παραδείγµατα των φωτογραφιών που επιλέγηκαν είναι οι πιο κάτω:

Γρηγορίου Αλίκη Α’5, επεξεργασμένη

Λογγίνος Κυριάκος Β’2, ελεύθερο

Γρηγορίου Σάββας Ε’3, φύση

Γρηγορίου Αλίκη Α’5, κτίρια
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6.17 Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Η
κόσμο»
Η 18η Μαρτίου, ήταν µια δηµιουργική µέρα για
µας τους µαθητές µας γιατί µας δόθηκε η
ευκαιρία να αναδείξουµε τα ταλέντα µας.
∆ηµιουργήσαµε έργα µε θέµα «Η παιδεία
αλλάζει τον κόσµο». Αφού σχεδιάσαµε το
πρώτο πλάνο, αρχίσαµε να βάζουµε σε
εφαρµογή τις σκέψεις µας. Τα έργα που
παρουσιάσαµε
χαρακτηρίζονται
από
αυθεντικότητα και είναι αξιοθαύµαστα για την
πρωτοτυπία των ιδεών αλλά και των υλικών
που χρησιµοποιήσαµε.

Παιδεία αλλάζει τον

µαθητών
συγκεντρωθήκαµε,
για
να
διατυπώσουµε τις σκέψεις µας προς το θέµα.
Το θέµα µας άρεσε, γιατί µας αφορούσε και
είχε
πολλές
πρωτότυπες
ιδέες!
Ενθουσιαστήκαµε
µε
την
ιδέα
ότι θα
δηµιουργήσουµε σ’ έναν τοµέα που αγαπάµε.
Με το διαγωνισµό αυτό καταφέραµε να
εννοήσουµε τι σηµαίνει παιδεία και πώς
µπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο. Το
αποτέλεσµα ήταν να συµµετάσχουµε στο
διαγωνισµό µε πολλά πρωτότυπα έργα που
ευχόµαστε να κερδίσουν γιατί το αξίζουν.

Η καθηγήτρια της Τέχνης, κα. Κυριακή
Κωνσταντίνου µας ενηµέρωσε πρώτα για το
µαθητικό διαγωνισµό, που θα διεξαγόταν την
Τετάρτη 18/03/08. Ακολούθως, µια οµάδα

Κολιαντρή, Αθηνά Κυριακίδου,
Οι µαθήτριες, Σοφία Κολιαντρή
Κυριακίδου
Λευκή Μάρκου.Β’3
Μάρκου.Β’3

Τα παιδιά ετοιμάζουν τα σχέδια τους

6.18 Διαγωνισμός Έρευνας
Η ερευνητική οµάδα του σχολείου µας έλαβε
µέρος
στο
διαγωνισµό
έρευνας,
που
προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού,
σε
συνεργασία
µε
το
Μετεωρολογικό Σύνδεσµο Κύπρου εις µνήµη
της Μαρίας Πογιατζή.

της ποσότητας της βροχόπτωσης από τη µια
και της ποιότητας και ποσότητας παραγωγής
του αγελαδινού γάλακτος από την άλλη.
Για την υλοποίηση της έρευνας ανατρέξαµε
στη
βιβλιογραφία
για
να
βρούµε
πληροφορίες και πήραµε συνεντεύξεις από
τρεις
ανθρώπους
σχετικούς
µε
την
αγελαδοτροφία στην Κύπρο. Αρχικά πήραµε
συνέντευξη
από
έναν
επαγγελµατία
αγελαδοτρόφο,
τον
κύριο
Χαράλαµπο
Ηλιόφωτου. Μετά µιλήσαµε µε τον κύριο
Ματθία Καηλίδη, ο οποίος ήταν καθηγητής
Λογιστικής και ερασιτέχνης αγελαδοτρόφος.

Η ερευνητική οµάδα µας αποτελείτο από
τους: Αναστασίου Θέκλη, ∆αµιανού
Χαράλαµπος,
Καραολή
Μαρκέλλα,
Νικολάου
Νικολέττα,
Ψηλογένη
Παρασκευή.
Σκοπός
της
έρευνας
µας
ήταν
να
εντοπίσουµε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ
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Τέλος, πήραµε συνέντευξη από τον κύριο
Νίκο Νικολάου, τεχνολόγο τροφίµων µε
ειδικότητα στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, ο
οποίος είναι υπεύθυνος ποιότητας και
προϊστάµενος του τµήµατος ∆ειγµατοληψίας
(ΟΚΓΒ).
Όσον
αφορά
στα
ποσοτικά
δεδοµένα, κάναµε αρχικά µια ρεύνα στο
διαδίκτυο,
όπου
βρήκαµε
αρκετά
διαγράµµατα
και
πίνακες.
Ακολούθως
βρήκαµε
κάποια
επιπλέον
ποσοτικά
δεδοµένα, µέσω των πινάκων που µας έδωσε
ο κύριος Νίκος Νικολάου όταν τον
επισκεφτήκαµε.

Ανάλυση των δεδοµένων µας µπορείτε να
δείτε στο κεφάλαιο σταχυολογήµατα από τα
µαθήµατά µας.

Εύη Ψηλογένη
Ψηλογένη,, ∆’2

6.19 Διαγωνισμός Σύνθεσης Τραγουδιού
Στις 9 Απριλίου η Μητρόπολη Λεµεσού
οργάνωσε τον 1ο ∆ιαγωνισµό Σύνθεσης
Τραγουδιού µε θέµα «Στάση – Αντίσταση
–
Επανάσταση
–
Ανάσταση».
Ο
υποφαινόµενος και το συγκρότηµά µου,
λάβαµε µέρος σε αυτό το διαγωνισµό µε το
τραγούδι «Κόσµος στα µέτρα µου», του
οποίου έγραψα τους στίχους και σύνθεσα τη
µουσική. Περάσαµε τον προκριµατικό και
αισίως βρεθήκαµε στον τελικό
όπου και
κερδίσαµε το 1ο βραβείο. Ο τελικός έγινε
το Σάββατο 25/04/09. Ο συναγωνισµός
ήταν αρκετά µεγάλος αφού έλαβαν µέρος 24
ισάξια τραγούδια. Ήταν µια αξέχαστη
εµπειρία και µας έδωσε πολλές ευκαιρίες
καθώς και ώθηση, για να συνεχίσουµε τις
προσπάθειες
µας
σε
µελλοντικούς
διαγωνισµούς.

Άγγελος Αγαθαγγέλου , ∆΄1
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7. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
7.1 Comenius Σχολικές Συμπράξεις
Μέσα
στα
πλαίσια
των
διαφόρων
δραστηριοτήτων
του
σχολείου
µας
εντάσσεται και η προσπάθεια συνεργασίας µε
άλλους φορείς, όπως σχολεία και οργανισµοί
και του εξωτερικού και της Κύπρου.

Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν µαθητές και
καθηγητές από το
κάθε σχολείο και θα
εµπλακούν
και
άλλοι εξωσχολικοί
παράγοντες , όπως
Σύνδεσµοι Γονέων,
τοπικές αρχές κ.ά.

Συγκεκριµένα έχει υποβληθεί αίτηση για
συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα
Comenius το οποίο προωθεί τη συνεργασία
µεταξύ σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
πρόγραµµά µας θα συµµετέχουν η Ελλάδα,
η Λιθουανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η
Πολωνία µε θέµα «∆ιατροφή δια µέσου
του χρόνου».

Επίσης έχει υποβληθεί στον ίδιο φορέα
αίτηση
για
τοποθέτηση
διδακτικού
προσωπικού από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο σχολείο µέσα στα πλαίσια
ανταλλαγής προσωπικού µεταξύ των χωρών.
Κύριος στόχος του προγράµµατος αυτού
είναι
να
βοηθήσει
τα
ιδρύµατα
να
αποκτήσουν επιπρόσθετη υποστήριξη για να
εισαγάγουν ή ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή
∆ιάσταση. Να ενισχυθεί η κατανόηση και
έκφραση των µαθητών στις ξένες γλώσσες
και γενικά να αναπτυχθεί συνεργασία µε
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

Πριν από την υποβολή της αίτησης
προηγήθηκε προπαρασκευαστική επίσκεψη
στην Πάτρα όπου συζητήθηκε η συνεργασία
των συµµετεχόντων σχολείων και το θέµα
πάνω στο οποίο θα γίνει. Η αίτηση έχει
υποβληθεί
στο
Ίδρυµα
∆ιαχείρισης
Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων
δια
Βίου
Μάθησης εδώ στη Λευκωσία και αναµένεται
η έγκριση για έναρξη του προγράµµατος τον
ερχόµενο Σεπτέµβρη 2009 .

Το όλο πρόγραµµα, αφού εγκριθεί,
εφαρµοστεί από τη νέα σχολική χρονιά.

θα

7.2 E – Twinning
Σε πρώτη φάση, θα γίνει παρουσίαση του
σχολείου και της κοινότητας που βρίσκεται
το σχολείο µας, όπως ακριβώς θα γίνει
αντίστοιχα από την οµάδα του σχολείου που
συνεργαζόµαστε. Η παρουσίαση θα γίνει µε
το πρόγραµµα PowerPoint. Μετέπειτα θα
γίνει γνωριµία και παρουσίαση µε την πόλη
της Λευκωσίας. Ο υπεύθυνος καθηγητής µας
είναι ο κ. Αντρέας Κλεάνθους.

σχολείο
µας
Το
ξεκίνησε
επίσηµη
συνεργασία
µε
το
Πειραµατικό Γυµνάσιο
Τρίπολης, µε το οποίο
θα
εκπονήσουµε
το
πρόγραµµα
«Γνωρίζοντας την πόλη µας», στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Συνεργασίας
των Σχολείων Ευρώπης E-twinning. Το
πρόγραµµα έχει υποβληθεί επίσηµα και έχει
εγκριθεί από την επίσηµη αρχή του Etwinning.

Άννα Λατζιά,
Λατζιά, Β’1,
Μάριος Κολιαντρής,
Κολιαντρής, Β’1,
Χρίστος Αβραάµ,
Αβραάµ, Γ΄1
Θέα Σοφοκλέους,
Σοφοκλέους, Γ’6.
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7.3 Οικολογικά Σχολεία
Έχει υποβληθεί αίτηση για συµµετοχή στο
της
CYMEPA
(Φίλοι
της
πρόγραµµα
Θάλασσας) και συµµετοχή του σχολείου
στην οµάδα των οικολογικών σχολείων. Το
πρόγραµµα περιλαµβάνει δραστηριότητες
που αξιολογούνται από τον πιο πάνω φορέα.
Στόχος
του
είναι
η
ανάπτυξη
περιβαλλοντικής συνείδησης µεταξύ των
µαθητών.

7.4 Πρόγραμμα SEMEP
Environment Program)

(South

Eastern

Mediterranean

και
καθηγητές
και
επεκτείνεται
στην
κοινότητα. Ο στόχος του είναι να αναπτύξει
τη γνώση, ενηµέρωση και κατανόηση της
κοινής κληρονοµιάς (ιστορικής, κοινωνικής,
πολιτιστικής και οικολογικής) της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Από τη νέα σχολική χρονιά το
σχολείο µας θα συµµετέχει στο
πρόγραµµα SEMEP το οποίο
είναι ένα πρόγραµµα ολιστικής
διεπιστηµονικής
εκπαίδευσης
που απευθύνεται στους µαθητές

Ήδη στο πρόγραµµα συµµετέχουν 14 χώρες.

«Η ευτυχία στη ζωή σας εξαρτάται από την ποιότητα
των σκέψεων σας».
Μ. Αυρήλιος

«Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα,
είμαι λεύτερος».
Ν. Καζαντζάκης

«Τα παιδιά χρειάζονται παραδείγματα
και όχι κριτικές».
Τ. Σουίφτ
«Διαφωνώ με αυτά που λες, όμως θα υπερασπιστώ
με τη ζωή μου το δικαίωμα σου να το λες».
Βολτέρος
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8. Παιδοβουλή
Μια αξέχαστη εµπειρία για µένα είναι η
συµµετοχή µου ως Παιδοβουλευτής στην
Παιδοβουλή της Κύπρου. Η διετής, µετά από
εκλογές, θητεία µου στην Παιδοβουλή
αποτέλεσε ένα µακρύ αλλά και καρποφόρο
ταξίδι στα εφηβικά µου χρόνια. Γεµάτη
περηφάνεια, µε πολλή όρεξη και µε χαρά
εκπροσώπησα το σχολείο µου. Προσπάθησα
µε τον καλύτερο τρόπο να ανταποκριθώ στο
έργο µου ως Παιδοβουλευτής γνωρίζοντας
όλες τις ευθύνες που είχα. Μέσα στα δύο
αυτά χρόνια είχα την ευκαιρία να έρθω σε
επαφή µε µαθητές από όλη την Κύπρο, αλλά
και µε σηµαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι
συµβάλλουν µε το δικό τους τρόπο στη
δηµιουργία ενός καλύτερου µέλλοντος για
όλους και κυρίως για εµάς τα παιδιά.

προβλήµατα που µας απασχολούν και
παράλληλα
οργανώσαµε
πολλές
και
δηµιουργικές εκδηλώσεις που σκοπό είχαν
την ενηµέρωση του κόσµου για τον θεσµό
της
Παιδοβουλής.
Επίσης,
ως
Παιδοβουλευτές είχαµε την ευκαιρία να
εκφράσουµε τη γνώµη µας και διάφορες
ιδέες για οποιοδήποτε θέµα µας αφορούσε.
Αξίζει να σηµειωθεί πως µε την Παιδοβουλή
είχαµε την ευκαιρία να ταξιδέψουµε σε
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μάλτα, όπου
γίνονταν τα Παγκόσµια Ευρωπαϊκά Συνέδρια
των Παιδοβουλευτών (π.χ Εurochild).
∆ική µου άποψη είναι πως η Παιδοβουλή
είναι ένας καινοτόµος θεσµός στη Μέση
Εκπαίδευση και προάγει τη δηµιουργικότητα.
Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή θητεία στο
Χρίστο Κωνσταντή, το νέο Παιδοβουλευτή,
που θα εκπροσωπεί το σχολείο µας για τα
επόµενα δύο χρόνια.

Θα
ήταν
παράληψή
µου,
αν
δεν
αναφερόµουν στα τόσα πράγµατα που
έµαθα. Έµαθα για τα δικαιώµατα µας καθώς
και
για
τις
υποχρεώσεις
µας.
Συνειδητοποίησα
τα
σηµαντικότερα

Χριστίνα Χαραλάµπους
Χαραλάµπους,, Ε’2

Παιδοβουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων
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9. Σταχυολογήματα από τα μαθήματα μας
9.1 Δημιουργικότητα στα Μαθηματικά
Ποιος είπε πως δεν υπάρχει δηµιουργικότητα
στα Μαθηµατικά;
Τα Μαθηµατικά είναι µια δηµιουργική τέχνη
αφού οι µαθηµατικοί δηµιουργούν νέες
έννοιες, λειτουργούν και σκέφτονται όπως
τους καλλιτέχνες.
Ένας µαθητής είναι δηµιουργικός στα
Μαθηµατικά εφόσον χαρακτηρίζεται από την
ευχέρεια στην εξεύρεση µεγάλου αριθµού

λύσεων, την πρωτοτυπία και την ευελιξία
στη µεταφορά από ένα τρόπο σκέψης σε
άλλο που οδηγεί σε διαφορετικές λύσεις.
Αν
θες
να
δεις
και
εσύ πόσο
δηµιουργικός είσαι στα Μαθηµατικά
προσπάθησε να λύσεις τις πιο κάτω ασκήσεις
µε όσους περισσότερους τρόπους µπορείς.

β4. _____________________________
β5. _____________________________

α) Να χωρίσεις τα τετράγωνα σε πέντε
σχήµατα µε ίσο εµβαδόν, µε όσο το
δυνατόν περισσότερους και
διαφορετικούς τρόπους.

γ) Να συµπληρώσεις όσο το δυνατό
περισσότερους κύκλους, έτσι ώστε να
σχηµατίσεις
γεωµετρικά
σχήµατα,
πρόσωπα,
ζώα,
πράγµατα
ή
καταστάσεις.
Να
κατονοµάσεις
τις
εικόνες που θα φτιάξεις.

β) Από τους πιο κάτω αριθµούς να
σχηµατίσεις
οµάδες
των
τεσσάρων
αριθµών σύµφωνα µε κάποιο κοινό
χαρακτηριστικό. (π.χ. 2,4,10,28 άρτιοι
αριθµοί)

1.........

2. .........

3. ........ 4. ..........

5. ...........

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 21, 25, 28, 49
6..........

β1. _____________________________
β2. _____________________________
β3. _____________________________
[91]

7. .........

8. .........

9. .........

10. ...........
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δ) Να ενώσεις και τις εννέα τελείες µε
τέσσερις ευθείες γραµµές, χωρίς να
σηκώσεις το µολύβι από το χαρτί
(µονοκοντυλιά)

ε) Πόσα τετράγωνα βλέπεις στο σχήµα;

Απάντηση: ............................

∆ηµιουργικές
∆ηµιουργικές εργασίες Μαθηµατικών
από τη Νεκταρία Αθανασίου

9.2 ‘Έρευνα: Σχέση μεταξύ βροχόπτωσης και ποσότητας –
ποιότητας γάλακτος
Ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων µας.
Σύγκριση βροχόπτωσης και ποσότητας αγελαδινού γάλακτος
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2000000
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0

Βροχόπτωση

Παραγωγή Γάλακτος

Βροχόπτωση και Παραγωγή Γάλακτος για το χρονικό διάστηµα µεταξύ
Οκτωβρίου 2006 και Σεπτεµβρίου 2008

0,0

Μήνας
Παραγωγή Γάλακτος

Βροχόπτωση

Από την πιο πάνω γραφική παράσταση µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι σε κανονικές περιόδους
βροχόπτωσης (δηλαδή κοντά στον µέσο όρο βροχόπτωσης 33.1 mm) η ποσότητα παραγωγής
του αγελαδινού γάλακτος ήταν αυξηµένη, δηλαδή πάνω από το µέσο όρο παραγωγής αγελαδινού
γάλακτος για τη χρονική περίοδο που εξετάζουµε (11592920 L).
Αντίθετα στους µήνες µε µειωµένη βροχόπτωση η ποσότητα παραγωγής του αγελαδινού
γάλακτος ήταν µειωµένη, δηλαδή κάτω από το µέσο όρο παραγωγής αγελαδινού γάλακτος για τη
χρονική περίοδο που εξετάζουµε (11592920 L).
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Σύγκριση βροχόπτωσης και ποιότητας αγελαδινού γάλακτος
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(%)

Περιεκτικότητα σε Λίπος (%)

Περιεκτικότητα Γάλακτος σε Λίπος και Πρωτεινη για τα έτη 2006-2008

Μήνας
ΛΙΠΟΣ

ΠΡΩΤΕΙΝΗ

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

Από την πιο πάνω γραφική παράσταση µπορούµε να παρατηρήσουµε, ότι η ποσότητα
βροχόπτωσης έχει άµεση σχέση µε τα ποσοστά λίπους και πρωτεϊνών στο αγελαδινό γάλα.
Συγκεκριµένα µπορούµε να παρατηρήσουµε, ότι σε περιόδους µέγιστης βροχόπτωσης
παρατηρούνται και µέγιστες ποσότητες λίπους αλλά και πρωτεϊνών. Αντίθετα σε διαστήµατα
ελάχιστης βροχόπτωσης παρατηρείται µείωση στα ποσοστά λίπους και πρωτεϊνών. Αξίζει να
σηµειωθεί η συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού λίπους και ποσοστού πρωτεΐνης, που φαίνεται να
είναι ανάλογα µεταξύ τους, αφού όταν αυξάνεται το ένα αυξάνεται και το άλλο.
Συµπεράσµατα:
Μέσα από τα στοιχεία που συλλέξαµε
καταλήξαµε στο ότι η βροχόπτωση επηρεάζει
την παραγωγή του γάλακτος κυρίως µέσα
από την τροφική αλυσίδα. Όταν υπάρχει
µείωση της βροχόπτωσης και ιδίως όταν
υπάρχει ανοµβρία µειώνεται αισθητά η
παραγωγή
χόρτου
και
σανού,
που
χρησιµοποιούνται
ως
τροφή
για
τις
αγελάδες.
Έτσι,
οι
αγελαδοτρόφοι
αναγκάζονται να εισάγουν τροφή, η οποία
είναι πολλές φόρες χαµηλότερης ποιότητας
και τους κοστίζει πολύ πιο ακριβά από την
κυπριακή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι

αγελαδοτρόφοι να επηρεάζονται κυρίως
οικονοµικά και να εξαναγκάζονται είτε να
κάνουν οικονοµία είτε να κάνουν κάποιες
εκπτώσεις ως προς την ποιότητα της τροφής
που παρέχουν στις αγελάδες ή ακόµα και τις
συνθήκες
διαβίωσης
των
αγελάδων.
Συνεπώς επηρεάζεται η παραγωγή του
γάλακτος τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Αναστασίου Θέκλη (∆’2), ∆αµιανού Χαράλαµπος (∆’2),
Καραολή Μαρκέλα (∆’1), Νικολάου Νικολέττα (∆’2) και
Ψηλογένη Παρασκευή (∆’2)

Οι µαθητές σε ώρα εργασίας
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9.3 Αγωγή του Πολίτη
Μετά από επίσκεψη στο σχολείο της
λειτουργού της τροχαίας κας Κατσέξου
συζητήσαµε στο µάθηµα της Αγωγής του
Πολίτη το θέµα των Τροχαίων Ατυχηµάτων.
Με την καθοδήγηση της καθηγήτριας µας
κας ∆ιαµάντως Ζίζιρου, ετοιµάσαµε εργασίες
µε θέµα «Τα τροχαία ατυχήµατα στην
Κύπρο, Αιτία και τρόποι αντιµετώπισης».
∆είγµατα από τα σχόλια των παιδιών:

συνθήκες, Κούραση οδηγού, Μη ε̟αρκής
φωτισµός δρόµου.
Συνέ̟ειες τροχαίων ατυχηµάτων
Οι συνέ̟ειες των τροχαίων ατυχηµάτων
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Θύµατα και οικογενειακό ̟εριβάλλον: Τα
ίδια τα θύµατα αλλά και η οικογένεια τους
υφίστανται τις σοβαρές συνέ̟ειες των
δυστυχηµάτων. Πολλά θύµατα τροχαίων
ατυχηµάτων
̟αρουσιάζουν
µόνιµες
εγκεφαλικές
βλάβες,
νευρολογικές
διαταραχές, χάνουν το ενδιαφέρον για τις
καθηµερινές δραστηριότητες, ̟αρουσιάζουν
µελαγχολία, θυµό, µνησικακία. Η ̟οιότητα
της ζωής τους και των οικογενειών τους
υ̟οβαθµίζεται δραµατικά. Οι ε̟ι̟τώσεις
στην ε̟αγγελµατική δραστηριότητα είναι
σοβαρές. Μεγάλο ̟οσοστό θυµάτων, κυρίως
ανα̟ήρων, έχασαν τη δουλειά τους ή
άλλαξαν ε̟άγγελµα εξαναγκαζόµενοι α̟ό
λόγους
σωµατικούς,
ιατρικούς
ή
ψυχολογικούς.
2. Κοινωνικό και οικονοµικό κόστος: Τα
τροχαία ατυχήµατα έχουν και σοβαρές
κοινωνικές και οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις. Οι
οικονοµικές α̟ώλειες ̟ου α̟οτελούν ̟ηγή
αιµορραγίας
της
Εθνικής
Οικονοµίας
ανέρχονται στο ύψος των 340.000.000,00 ευρώ
και ̟ροέρχονται κυρίως α̟ό τις υλικές ζηµιές
των οχηµάτων, α̟ό τα έξοδα νοσοκοµειακής
και ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης.
3. Ε̟ι̟τώσεις στο δηµογραφικό ̟ρόβληµα:
Οι συνέ̟ειες ̟άνω στη δηµογραφική
κατάσταση α̟οτελεί µια ̟αράµετρο των
συνε̟ειών των τροχαίων ατυχηµάτων στην
ο̟οία δεν έχει δοθεί µέχρι σήµερα η
̟ρέ̟ουσα σηµασία. Οι ε̟ι̟τώσεις στο εθνικό
µας αυτό ̟ρόβληµα είναι σηµαντικές διότι
µεγάλος αριθµός νέων και υγειών ανθρώ̟ων
χάνεται χωρίς να ̟ρολάβουν σε ̟ολλές
̟ερι̟τώσεις να δηµιουργήσουν οικογένεια. Η
χώρα µας, µε το έντονο δηµογραφικό
̟ρόβληµα ̟ου ̟αρουσιάζει τα τελευταία
χρόνια και ̟ου σε γρήγορους ρυθµούς γίνεται
χώρα γερόντων, δεν έχει την ̟ολυτέλεια και
άλλων α̟ωλειών.

Θέµα: Τροχαία Ατυχήµατα:
Ανησυχία ̟ροκαλούν σε όλους οι «µαύροι»
αριθµοί των τροχαίων ατυχηµάτων. Το οδικό
δίκτυο της νήσου θεωρείται ένα α̟ό τα ̟ιο
ανε̟τυγµένα στην Ευρώ̟η. Τα θύµατα στη
συντρι̟τική ̟λειοψηφία είναι άνδρες. Το
µεγαλύτερο ̟οσοστό ανήκει σε µία α̟ό τις
νεαρότερες ηλικιακές οµάδες (15-24 ετών).
Σηµαντικός αναλογικά είναι ο αριθµός των
̟εζών, ̟ου ατύχησαν ευρισκόµενοι στο λάθος
σηµείο την ̟ιο άκαιρη στιγµή.
Εισαγωγή
Το µεγαλύτερο αριθµό θανάτων σε τροχαία
ατυχήµατα, είχε η Κύ̟ρος σύµφωνα µε τα
στοιχεία ̟ου έδωσε στη δηµοσιότητα η
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, στο ̟λαίσιο των
δράσεων για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην Κοινότητα.
Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι η χώρα µας
̟έτυχε µείωση της τάξης 11% στο διάστηµα
2001 – 2006.
Αίτια των τροχαίων ατυχηµάτων στην
Κύ̟ρο κατά σειρά συχνότητας
Υ̟ερβολική Ταχύτητα, Α̟ροσεξία Οδηγών,
Μη τήρηση ασφαλισµένης α̟όστασης,
Παράλειψη συµµόρφωσης στα σήµατα
τροχαίας, Παράλειψη οδηγών να οδηγούν
στην αριστερή ̟λευρά του δρόµου, Οδήγηση
υ̟ό την ε̟ήρεια αλκοόλης, Α̟ρόσεκτη
διακίνηση ̟εζών, Αφηρηµάδα, Αγώνες
ταχύτητας µε κύριους δρόµους, Μη χρήση
ζώνης ασφαλείας, Μη χρήση ̟ροστατευτικού
κράνους, Έντονη α̟ασχόληση οδηγού µε
άλλα άτοµα στο αυτοκίνητο, Αντικανονικό
̟ροσ̟έρασµα, Χρήση κινητού τηλεφώνου,
Χρήση εκτυφλωτικών φώτων, Καιρικές

[94]

Σταχυολογήματα από τα μαθήματά μας

Τροχαία ∆υστυχήµατα και Θύµατα για το 2007
Ευρήµατα της έρευνας:

Σχέση µεταξύ αριθµών θυµάτων και αυτών ̟ου δεν έφεραν κράνος ̟ροστασίας 2002 – 2006

2002

Σύνολο θυµάτων
µοτο̟οδηλατιστών
µοτοσυκλετιστών και
ε̟ιβατών
22

2003

21

14

7

2004

35

23

12

2005

24

14

10

2006

25

14

11

ΟΛΙΚΟ

127

80

47

ΕΤΟΣ

Ποσοστό 63 % δεν έφεραν κράνος
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∆εν έφεραν
Κράνος

Έφεραν κράνος

15

7
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Ε̟ίλογος
Τροχαία ∆υστυχήµατα µ̟ορεί να ̟ροκληθούν α̟ό αµέλεια ή άγνοια των ανθρώ̟ων. Μ̟ορεί όµως
να ̟ροκληθούν και λόγω κά̟οιας βλάβης του οχήµατος ή λόγω των καιρικών συνθηκών και γενικά
του ̟εριβάλλοντος. Ε̟ιστήµονες υ̟ολογίζουν ότι τα τροχαία ατυχήµατα θα αυξηθούν τόσο ̟ολύ
̟ου θα φτάσουν να είναι η τρίτη αιτία θανάτου του ανθρώ̟ου µετά τις καρδιο̟άθειες και τον
καρκίνο! Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου καλό. Αντίθετα ̟ρέ̟ει να µας ανησυχεί ̟ου τόσες ζωές
χάνονται στην άσφαλτο. Ε̟ίσης η αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων θα ε̟ιβαρύνει σηµαντικά µε
οικονοµικό κόστος τη χώρα µας. Είναι λοι̟όν α̟αραίτητο το θέµα της οδικής ασφάλειας να
α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα για όλες τις κυβερνήσεις, να εφαρµοστούν άµεσα ̟ρογράµµατα
εκ̟αίδευσης του ̟ληθυσµού και βελτίωσης των φυσικών ̟αραγόντων ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκαλούν
τροχαία ατυχήµατα.
Γ΄6),, Κάστρου Παναγιώτης
Παναγιώτης (Γ΄1)
Γ΄1), Κλείτου Χαρίτος
Χαρίτος (Γ΄6)
Γ΄6) και Μάρκου Ραφαήλ (Γ΄7)
Γ΄7).
Αποστόλου Στέφανη (Γ΄6)

Ο ανθρώ̟ινος ̟αράγοντας η ̟ρώτη αιτία δυστυχηµάτων

9.4 Φυσική
α) Πείραµα και θεωρία:
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Φυσικής,
εµείς οι µαθητές εκτός από τη συµµετοχή
µας στο θεωρητικό κοµµάτι του µαθήµατος,
πραγµατοποιούµε και αρκετά πειράµατα.
Μέσα στο εργαστήριο η επιστηµονική έρευνα
του φυσικού κόσµου µπορεί να γίνεται κτήµα
και τρόπος της σκέψης. Μέσα σε αυτό το
χώρο συντελείται ο συνδυασµός της θεωρίας
µε την πράξη, που αποτελούν αστείρευτη
πηγή γνώσης για κάθε µαθητή.

Τα ̟αιδιά ̟ειραµατίζονται!
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Ζήσιµος Σάββας, Καραγκάνης Λάµπρος, Κωνσταντίνου
∆ηµήτρης, Πρωτοπαπάς Αλέξανδρος, Στυλιανού
Στυλιανού
Αλέξανδρος, Στυλιανού Σοφία, Χαραλάµπους Χριστίνα
από το Ε’2 και Χριστοφή Άντρεα Ε’3

β) Το πείραµα του αιώνα στο CERN
Το
CERN
(Ευρωπαϊκός
Οργανισµός
Πυρηνικής Ενέργειας) είναι το Ευρωπαϊκό
Εργαστήριο
για
τη
Φυσική
των
Στοιχειωδών
Σωµατιδίων,
το
µεγαλύτερο
στον
κόσµο
ερευνητικό
κέντρο του είδους του.
Από το Φθινόπωρο του
2008 έχει ξεκινήσει
στις εγκαταστάσεις του CERN η δοκιµαστική
εκτέλεση µιας σειράς πειραµάτων, που από
την Άνοιξη του 2009 (πλήρης έναρξη των
πειραµάτων) και µέσα στα επόµενα χρόνια,
περιµένουµε να µας δώσει απαντήσεις για
κάποια από τα µυστήρια των φυσικών
φαινοµένων.

έργο της επιστήµης της Φυσικής µέχρι τις
µέρες µας, καθώς και για τη σπουδαιότητα
και τους στόχους του πειράµατος στο CERN,
που χαρακτηρίστηκε ως «πείραµα του
αιώνα». Το πρόγραµµα εντυπωσίασε τα
παιδιά και τους έκανε να αγαπήσουν
περισσότερο τη Φυσική.

Μέσα από τη διάλεξη του κ. Βαγγέλη
Καρακωστόπουλου και τις προβολές που
πραγµατοποίησε, ενηµερωθήκαµε για το

Εγκαταστάσεις στα CERN
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γ) Συνέντευξη µε τον αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Κύπρου για τα Φωτοβολταϊκά
Το ενεργειακό πρόβληµα και η ρύπανση του περιβάλλοντος προβληµάτισαν πολύ τα
παιδιά της Β’ τάξης. Για λύση των αποριών µας επισκέφθηκαµε το Πανεπιστήµιο
Κύπρου και πήραµε την ακόλουθη συνέντευξη από τον αντιπρύτανη Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη.

-

Τι κερδίζει ο καταναλωτής, το κράτος
και το ̟εριβάλλον α̟ό τη χρήση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων;

-

Όλοι είναι κερδισµένοι α̟ό τη χρήση
φωτοβολταϊκών
συστηµάτων.
Ο
καταναλωτής όταν σε 8-9 χρόνια ξοφλήσει
το χρέος του, θα έχει ένα εισόδηµα ̟ου για
ένα σ̟ίτι 3kw θα του καλύ̟τει όλο του το
ρεύµα. Το κράτος δε θα εισάγει
̟ερισσότερο ̟ετρέλαιο και το ̟εριβάλλον
ε̟ωφελείται αφού δε θα υ̟άρχει διοξείδιο
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα λόγω της
χρήσης φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

-

Όχι
δυστυχώς
στην
Κύ̟ρο
τα
φωτοβολταϊκά ̟άρκα ̟ου υ̟άρχουν είναι
λιγοστά και δεν καταλαµβάνουν µεγάλες
εκτάσεις γης. Στο ̟ανε̟ιστήµιο ό̟ως και
σε κά̟οιες εταιρείες και εργοστάσια ̟ου
έχουν ευαισθητο̟οιηθεί και το̟οθετήσει
µικρά φωτοβολταϊκά ̟άρκα,
η
̟αραγόµενη ενέργεια α̟ό τη χρήση τους
δεν είναι µεγάλη.

Στο φωτοβολταϊκό πάρκο του
Πανεπιστημίου Κύπρου

Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων

-

Γιατί στην Κύ̟ρο δεν εκµεταλλευόµαστε
την ̟ληθώρα ηλιακής ενέργειας µε τη
χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων;

-

Γιατί έχουµε την εντύ̟ωση ότι το κόστος
είναι ̟ολύ ψηλό και το κράτος δεν έχει
ε̟ενδύσει τόσα όσα έχουν ε̟ενδύσει οι
ευρω̟αϊκές χώρες για αυτές τις ενέργειες.

-

Υ̟άρχουν στην Κύ̟ρο φωτοβολταϊκά
̟άρκα;
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-

Η ̟αραγόµενη ενέργεια α̟ό τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι φιλική
̟ρος το ̟εριβάλλον;

-

Ναι είναι α̟όλυτα φιλική ̟ρος το
̟εριβάλλον και ονοµάζεται ̟ράσινη,
ανανεώσιµη ενέργεια.

-

Θα µ̟ορούσε η Κύ̟ρος να ε̟ιλύσει το
ενεργειακό της ̟ρόβληµα µε την
δηµιουργία φωτοβολταϊκών ̟άρκων;

-

Βεβαίως
και
θα
µ̟ορούσε.
Αν
εκµεταλλευόµασταν την ηλιακή ενέργεια
και όλα τα σ̟ίτια της Κύ̟ρου, τα
εργοστάσια και οι εταιρείες το̟οθετούσαν
φωτοβολταϊκά ̟άρκα καλύ̟τουµε τη µισή
ανάγκη ακόµη και το 60% ̟ου

Σταχυολογήματα από τα μαθήματά μας

χρειαζόµαστε σε ηλεκτρική ενέργεια. Για
̟αράδειγµα ένα τετράγωνο της τάξεως
των 3.53.5 ή 44 το ̟ολύ km2 είναι
αρκετά για να καλύψουµε την ενέργεια
̟ου έχει ανάγκη όλη η Κύ̟ρος. Αν το
εφαρµόζαµε αυτό θα στοίχιζε €3δις και θα

είχαµε τα φωτοβολταϊκά για τα ε̟όµενα
30-40 χρόνια, ενώ κάθε χρόνο δίνουµε για
̟ετρέλαιο €300 εκατοµµύρια.
Κολιαντρής Μάριος (Β’1),
(Β’1),, Λατζιά Άννα (Β’1),
(Β’1),
Πογιατζή Λουκία (Β’4)

9.5 Γεωγραφία
Ήπειροι και Ωκεανοί:
«Οι ήπειροι είχαν το ίδιο µέγεθος και την ίδια κατανοµή στο χώρο πριν 200 τόσα
εκατοµµύρια χρόνια»
Το ερώτηµα αυτό αποτέλεσε ένα µάθηµα που παρουσιάστηκε από µαθητές της Α’ Γυµνασίου. Για
το σκοπό αυτό, µετά από πολλή προετοιµασία, έγινε παρουσίαση στο ηλεκτρονικό υπολογιστή, η
οποία περιλάµβανε εικόνες, εικόνες µε κίνηση και βίντεο (προσοµοίωση του φαινοµένου).Πιο
κάτω παρουσιάζονται µερικά από τα σηµεία της παρουσίασης

∆ιαφάνεια1: ∆είξαµε τις ηπείρους πριν
από πολλά εκατοµµύρια χρονιά. Πρώτα
ήταν ενωµένες. Ύστερα χωρίστηκαν.
Γιατί;

∆ιαφάνειες 2 και 3: Παρουσιάσαµε τη σηµερινή κατανοµή των ηπείρων. ∆όθηκε το ερέθισµα
στους συµµαθητές µας για να προβληµατιστούν και να απαντήσουν στο ερώτηµα πώς και γιατί
µετακινούνται οι ηπείροι.

Οι ή πειρ
οι
κατανομ είχαν την ίδια
ή
220 εκατο στο χώρο πριν
μμύρια
χρόνια;

∆ιαφάνεια 4: Οι ήπειροι στο πέρασµα του χρόνου. Οι συµµαθητές µας δυσκολεύτηκαν να
καταλάβουν την έννοια για «το πέρασµα τόσων εκατοµµυρίων χρόνων».
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∆ιαφάνειες 5 και 6: Στο σηµείο αυτό όλα τα παιδιά χωρίστηκαµε σε οµάδες και παίξαµε ένα
παιχνίδι γεωγραφίας! Παρακολουθώντας το βίντεο κληθήκαµε να απαντήσουµε σε ερωτήσεις
όπως: Ποιοι ηπείροι υπήρχαν κάποτε η µια κοντά στην άλλη; Τί µπορεί να γίνει µετά από µερικά
εκατοµµύρια χρόνια;

Παιδιά γινόμαστε δάσκαλοι και παραδίδουμε το μάθημα! Οι συμμαθητές μας, μας αποδέχονται και το
μάθημα γίνεται πιο ζωηρό και πιο ενδιαφέρον.

Μικροί ∆ασκάλοι,
Λοΐζου Στέλιος,
Στέλιος, Α’2και
Α’2και Παναγή
Παναγή Χρύσω,
Χρύσω, Α’2

9.6 Περιβαλλοντική Αγωγή – Ανακύκλωση
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαλέξεις, που διοργανώθηκαν στο σχολείο µας, ήταν το θέµα
«Ανακύκλωση». Οµιλητές ήταν οι ηθοποιοί, Σοφοκλής Κασκαούνιας και η Βίβιαν Νικολαΐδου.
Μας εξήγησαν πόσο σηµαντική είναι η ανακύκλωση στη σύγχρονη εποχή. Η διάλεξη σύντοµα
µετατράπηκε σε ζωντανό διάλογο παιδιών-οµιλητών και το µήνυµα ήταν πλέον ολοφάνερο.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ = ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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9.7 Ειδικές Ικανότητες
Ο
κόσµος
σήµερα
είναι
γεµάτος
προκαταλήψεις. Προκαταλήψεις κατά των
γυναικών, των εγχρώµων, των ναρκοµανών,
των ατόµων µε ειδικές ικανότητες. Έχετε,
όµως, ποτέ ακούσει κάποια προκατάληψη για
τους άντρες ή τους λευκούς;

θέση
των
ατόµων
µε
ειδικές
ικανότητες». Με τη βοήθεια ενός ανώνυµου
ερωτηµατολογίου µαζέψαµε ενδιαφέρουσες
πληροφορίες:
Ανώνυµο ερωτηµατολόγιο:
1. Σας ενοχλεί που υπάρχουν άτοµα µε
ειδικές ικανότητες στην Κύπρο ή κοντά στην
περιοχή σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Το πιο παράξενο είναι ίσως το γεγονός, ότι οι
πλείστοι από εµάς διαχωρίζουµε τα άτοµα µε
βάση την εξωτερική τους εµφάνιση, την
εξυπνάδα και την καλοσύνη τους.
Ωστόσο, έχετε ποτέ σκεφτεί, πως θα
νιώθατε, αν ένα άτοµο, φίλος ή συγγενής
σας, ήταν άτοµο µε ειδικές ικανότητες; Ποια
άραγε θα ήταν η στάση σας απέναντί του;

Αν ναι, γιατί;
___________________________________
___________________________________

Τα άτοµα «της προκατάληψης»,
δεν
χρειάζονται τον οίκτο, αλλά αντίθετα τη
βοήθεια και τη στήριξη µας. Κάποτε, πρέπει
να σταµατήσει αυτή η προκατάληψη από
όλους, γιατί µπορεί να βρεθούµε και εµείς
στην ίδια δυσµενή θέση. Αξίζει βέβαια να
σηµειωθεί πως µε την προκατάληψη, κανείς
δεν κερδίζει τίποτα, αντιθέτως πληγώνουµε
αυτούς που χρειάζονται την αγάπη µας.

2. Τί αισθάνεστε γι’αυτούς;
___________________________________
___________________________________
3. Θα δεχόσασταν να κάνετε παρέα µε ένα
παιδί µε ειδικές ικανότητες;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν όχι, γιατί;
___________________________________
___________________________________

Σας προκαλώ, να µπείτε, έστω για λίγο, στη
θέση ενός ατόµου µε ειδικές ικανότητες.
Σκεφτείτε τι σηµαίνει να πηγαίνεις σχολείο
και να αντιµετωπίζεις καθηµερινά τις
κοροϊδίες
ή
να
γίνεσαι
θύµα
της
«αποξένωσης». Αυτό που θα ήθελες εσύ
πάρα πολύ θα ήταν να τελειώσεις το
σχολείο, και να εκπληρώσεις τα όνειρά σου.
Ως πότε όµως θα ανέχεσαι αυτή τη κόλαση
που θα ζούσες καθηµερινά; Πόση υποµονή
θα χρειαζόσουν για να περάσεις αυτό το
µαρτύριο; ΠΟΣΗ;

4. Είχατε ή έχετε κάποιον φίλο ή συγγενή µε
ειδικές ικανότητες;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, τι αντιµετώπιση είχε ή έχει;
___________________________________
___________________________________
5. Πιστεύετε ότι τα άτοµα µε ειδικές
ικανότητες έχουν µια θέση στην κοινωνία;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Έχετε λοιπόν σκεφτεί τα άτοµα αυτά που
ζουν
καθηµερινά
µια
κόλαση;
Έχετε
συνειδητοποιήσει πως είναι και αυτοί
άνθρωποι µε σάρκα και οστά που χρειάζονται
απλώς µια δουλειά, έτσι ώστε να µπορέσουν
να ζήσουν µια καλύτερη ζωή στο σύγχρονο
κόσµο και να γίνουν ενεργοί πολίτες;
Συνεπώς, ας έχουµε όλοι κατά νου πως και
αυτοί είναι άνθρωποι, που χρειάζονται τη
στήριξη µας περισσότερο από οποιοδήποτε
άλλο, πως πρέπει να τους βοηθήσουµε, γιατί
µπορεί µια µέρα, είτε εµείς είτε κάποιος δικός
µας, να βρεθεί στη θέση τους. Ας δώσουµε
λοιπόν ένα τέλος στις προκαταλήψεις.

Αν όχι, γιατί;
___________________________________
___________________________________
6. Πιστεύετε ότι υπάρχουν προκαταλήψεις
για τα άτοµα αυτά;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, σε ποιο βαθµό;
___________________________________
___________________________________

Είµαστε µια οµάδα µαθητών/τριών της Γ’
Γυµνασίου
και
στο
πλαίσιο
ενός
προγράµµατος, µελετήσαµε το θέµα «η

Νικολέττα Ελευθερίου,
Ελευθερίου, Γ’3
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9.8 Αγγλικά
and when I get a good job, I will have a
family. I will buy a nice big house to live in
with my husband and kids.

a) My plans for the future
We asked various students to make a
few predictions about their future. In
the English class the students were
asked two questions:
1) What do you hope to do in the next few
years?
2) What kind of job do you hope to be doing
in 10 years time?
Here are some of the answers they gave us:

Petros Yiallouris C2
Hi, I am Peter and I am 14 years old. In the
next few years I hope to finish school and
do my military service. In 10 years’ time, I
will be a pilot; I will have a house and a
very expensive car.
Constantinos Constantinou C1
In the next few years I want to be a
guitarist
(soloist)
or
a
computer
programmer. In 10 years’ time, I will go to
England and work for a big company there.

Anna Ladjia B1
I hope to finish school with good results and
keep the friends I have.
I will probably be a fashion designer or a
dance instructor or , may be ,a pediatrician.
Actually I’m not sure about anything!!!

b) Some of our students have
really “good intentions” and they
would like to share them with
everyone.

Rafael Theofylactou B1
In the next few years after I finish school I
will probably study computer science.
In 10 years time I want to be a
psychologist.

Happiness Recipe

Constantinos Yiourgas B1
I hope to finish school and go to university.
I want to be a computer programmer.

Ingredients:
A sunny day
A big beach
Some good friends
My new guitar
My favourite film
Some cans of juice
Happy music
A small T.V
Some Papakonstantinou CDs
Instructions:
Mix well. Enjoy your day!!!

Marilena Odysseos B1
In the next few years I hope I to be a better
student. In 10 years time, I think I will be a
good orthodontist!!!
Christopher Poniros C6
In the next few years I want to finish
school. Then I will buy a car. Unfortunately,
I must do my military service and when I
finish, I will go to university to become an
architect.

Written by : Marina Orphanidou A1
Penelope Tsaggari C2
In the next few years I will finish school
with good marks. I will probably take a year
off, “a gap year”, in order to get my driver’s
license. After that, I will take the university
exams and get into medicine. I hope to
become a doctor. In 10 years time, I will be
in England or Germany studying.

c) Good intentions
I am going to help everyone.
I am going to love everyone.
I am not going to spend money
I am not going to argue with my brother!!!
I am not going to talk in class!!!
I am going to spend money on children
I am going to help people

Mikaela Tappa C2
In the next few years, I want to finish
school and go to university. I want to
become a stock broker. I want to buy a flat

Stephanie Georgiou A7
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home
and
capes are worn
during
the
teenage years.
They also wear
a white prayer
cap or a black
hood.
The Amish
lead a simple
lifestyle and they do not use electricity or
automobiles. They maintain an 18th century
lifestyle in the 21st century.

d) Some students from our A
classes contributed to the school
magazine by writing articles
called :“All about me.”
My favourite place is Nicosia. It’s a big city
in Cyprus and the capital too. I live in
Nicosia with my family. Dogs are my
favourite animals. My favourite film star is
Shrek! He’s got a green face and very
strange ears.

Evi Masoura A2
My favourite place is Amsterdam. It’s a big
city and it’s the capital of Holland. The
museums, industries and centres are very
interesting. My favourite possession is my
new scarf. It’s black and it’s very hot!!! My
favourite animals are penguins, pandas and
dogs. They are very friendly animals and I
love them.

f) Find out which books you
would like to read.
The students of D’2 have written
book reviews for you to decide.

Book Review 1

Elena Christofi A3

The best love story I’ve ever read is ‘Love at
work’. That book is set in 1925 and it was
written by an excellent writer, John Lewis.
The story is about two teenagers , a boy
and a girl.

My favourite place is New York. It’s a big
city. It’s interesting because it has got big
and exciting streets. My favourite
possession is my new computer. It’s black
and it’s very nice. It was a birthday present
from my grandparents. My favourite film
star is Hary-Bob. He’s got a yellow face. He
is very nice and he has got big ears and
eyes.

The boy, who is 20 years old ,works at a
bank. After some months comes to his work
a girl who is 18 years old. They work
together and they become best friends.
After 2 years , Jack and Katrin fell in love.
That film has touched more and more
people. The plot is very interesting and
fascinating. It has Also an unexpected twist.
It’s rather slow but it keeps you guessing all
the time. It is really very convincing.

e) Interesting People
D2 English class learned about a
distinct group of people who live in
the US. Read and find out what they
wrote.

Furthermore , the script is quite exciting and
it is beautifully written. However , the story
has a dramatic and unfair end because Jack
dies and Katrin is very unhappy.

By Evangelos
Evangelakis, Panayiota
Tsiarta, Maria Panayi

Don’t miss it!!! It is well worth reading it. I
highly recommend it because it is an
excellent book with an exciting script and
interesting characters!!!

The Amish
The Amish are farmers. Their method of
transportation are by coach, horse and
buggy. Men wear dark-coloured trousers
with a dark vest or coat. Sometimes they
wear black suits with black suspenders and
white shirts. They also wear broad brimmed
hats and boots. Women wear calf-length
plain cut dresses in solid colours which are
also called “frock” dress. Aprons are worn at

Panayiota Tsiarta
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was keen on reading it and hope you enjoy
it too. I can promise that it is highly
entertaining read.

Book Review 2
My favourite book is ‘One night at the road’.
The book was written by Alexander
Efstathiou and it’s a love story.
The story of the book is about two people
who are in love. The plot is dramatic
because the man who loves the girl wants to
marry but her parents don’t want her to
marry him. The man ,who is called John,
stays out in the street for seven days seven
nights without eating and drinking just
waiting for her. His act shows how much he
loves her. The plot has an unexpected twist.
Then Britney commits suicide because her
parents lock her in the room. John takes a
gun and he kills her parents for revenge.

The “Flow” of happiness
Research Results
1. People are unhappy when they do
nothing
2. Happy people don’t waste time
3. People become happy when they get
into flow (=state where you don’t
notice time passing)
4. Contrast
between
pleasure
&
enjoyment.
5. You can learn how to be happy

The book is rather long about three hundred
pages and the script is fantastic. The book
has a tragic end because two persons who
are in love cannot be together. It is
beautifully written.

A Restaurant Review
Eating Out

The book is superb and worth reading. It is
a highly entertaining read so don’t miss it. It
is a best seller because one million people
bought it.

I live in Nicosia where there are many
restaurants. One of those , I consider
unusual and my favourite one ,is the
restaurant ‘LAYALI’.

Angelos Efstathiou

‘Layali’ is a restaurant / café located near
FRIDAYS and the old ΓΣΠ stadium. When
you see this restaurant from the outside you
will be amazed by its beautiful lighting and
decoration surrounded by big trees. This
restaurant is Lebanese. When you enter the
restaurant you will notice the low lighting
which creates a romantic atmosphere.

Book Review 3
I’ve read lots of books since I was a child. I
liked a lot of them but one of all those
books was the best for me. The book was
written in 2005 and it is called “ Save me
from myself” by Brian Welch.

Layali’s menu mainly offers you Lebanese
cuisine such as the famous kebab, a dish
which is a mixture of beef salad. Also for
dessert the famous dish is a pie with hot
cheese and honey. The prices are logical
and normal. For example , a juice is around
€5 and the famous food dishes start from €6
- €15.

The book is all about the writer’s life. Brian,
who writes the book, talks about his life. He
was a member of a Rock band, but then
when he quits from this band in 2005 his life
changes. The plot is very exciting. It is also
beautifully written. I found it very
interesting to read about this man’s life and
the way it changes. The way that this man
used to live before the way that he lives
now was an unexpected twist.

Also its main attraction is the belly dance
which is amazing and attracts many people
to watch.

I really recommend this book, unless you
really don’t like true stories, talking about
the bad and the good side of life. I found it
very interesting, exciting, amazing and a
kind of touching story if you are sensitive. I

Nadya Taha D’3
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9.9 Γαλλικά
a) Un jeu des définitions. Devinez les aliments
2
1
4
3
5

6

8
7
10

11

9
12
13
15
14
16
17

c

1. Ce sont des légumes. Ils sont verts et longs et ils ne sont pas ronds.
2. C’est un plat qu’on fait avec des oeufs. Beaucoup de végétariens aiment ça.
3. C’est une préparation à base de viande, de poisson ou de légumes, dont les ingrédients qui le
composent ont été hachés et épicés.
4. Ce sont des légumes. Ils sont petits, verts et ronds.
5. C’est une boisson froide. Elle peut être gazeuse ou non-gazeuse. On l’achète en bouteille.
6. On prépare ce mets avec des pommes de terre. Presque tous les enfants aiment ça. On le
mange souvent avec du ketchup.
7. C’est un fruit rond. On mange souvent ce fruit comme hors-d’oeuvre.
8. Elles vivent dans la mer. Elles ne sont pas des poissons.
9. Ils ont de la forme d’un parapluie.
10. C’est un légume qui ressemble à la fleur
11. C’est une sorte de viande qu’on mange souvent. C’est aussi un oiseau.
12. Touts les enfants et beaucoup d’adultes aiment ça.
13. C’est un plat des légumes. Les végétariens aiment ça!
14. Ils vivent dans la mer. Il y a million de sortes.
15. C’est un plat italien, mais très populaire en France et en Angleterre aussi. C’est la spécialité
de beaucoup de restaurants.
16. C’est un poisson très délicieux et nutritif.
17. Ce sont des légumes oranges qui germent dans la terre. Ils aident aux yeux.

Charalambos Damianou D’2

[105]

Σταχυολογήματα από τα μαθήματά μας

b) Devinettes
Je suis debout, il est couché. Je suis couché,
il est debout. Qui suis-je ?
Réponse : Le pied
Comment fait-on pour empêcher le lait de
tourner ?
Réponse : En le mettant dans une casserole
carrée.
Qui sait parler toutes les langues sans
jamais les apprivoiser ?
Réponse: le téléphone !
Quelle est la ville la plus proche de l'eau ?
Réponse : Bordeaux
Quelle est la ville la plus vieille du monde ??
Réponse : Milan (1000ans)
Quelle est la différence entre un fou et une
enveloppe ?
Réponse : ils sont tous les deux
timbrés...Qu'est-ce qui est long, dure et
rouge au bout ?
Réponse : une allumette...

d) Ma chambre
J’ai une grande très équipée. Ce que
j’aime particulièrement dans ma chambre
c’est mon lit double car il est très
confortable et de bonne qualité.
Quand j’ai le temps je fais la grassematinée. Alors, dans ma place personnelle il
y a des meubles comme un lit, une table de
nuit, un abat-jour rose, une chaise,
beaucoup de papillons, il y aussi 2 grandes
fenêtres. J’ai une grande bibliothèque pour
mes livres et mes cahiers. J’ai beaucoup de
photos avec mes amis dans mon bureau.
J’aime ma chambre car elle est ma place
préférée dans la maison et mon endroit
personnel. J’ y passe assez de temps en
bavardant avec mes amies d’habitude le
week-end.

Eugenia Karanicola D’3
e) Ma journée d’hier

Charalambos Damianou D’2
Akakios Pelekanou D’2

Hier matin je me suis réveillée à 6h40. A
6h50 je me suis levée et je me suis habillée.
Après, j’ai pris mon petit déjeuner dans la
cuisine en famille. J’ai mangé des céréales
au chocolat avec du lait.
Puis je suis partie en bus pour aller à l’école
“OLYMPION”: Les cours ont commencé à 8
heures et ont fini à 2h55.
Vers 4h15, je suis retournée chez moi en
voiture.
A 3h30 j’ai déjeuné seule et après je me
suis reposée. L’après-midi, vers 5h, j’ai
regardé mon film préféré à la télé et à 6h
j’ai étudié mes cours.
Le soir, à 8h30 j’ai dîné en famille. Après ça,
je me suis douchée.
Et à la fin, vers 10h15 je me suis couchée.

c)
Pourquoi c’est important d’apprendre plus
de deux langues étrangères dans la vie?
Il est très important d’apprendre plus de
deux langues dans la vie. Tout d’abord les
langues nous permettent un contact direct
avec d’autres peuples et d’autres
civilisations.
L’apprentissage d’une langue apporte des
nouvelles connaissances et enrichit
l’homme. On dit qu’une langue étrangère
élargit nos horizons et nous permet de
trouver plus facilement un travail.

Akakios Pelekanou D’2

Marie Zorba C’2
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10. Μαθητικοί Όμιλοι
Από την ίδρυση του το ΟΛΥΜΠΙΟΝ έδινε σηµασία όχι µόνο στον τοµέα γνώση αλλά και στην
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών.
Στο σχολείο µας λειτουργούν πέντε όµιλοι: Αθλητικός, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Ποδηλασίας, Καλλιτεχνικός και Εθελοντισµού.
Μέσα από τους Οµίλους οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να αξιοποιήσουν τις
δεξιότητες τους. Παράλληλα οι όµιλοι συµβάλλουν στην υγιή ψυχαγωγία των παιδιών σε ένα
κλίµα παραγωγικό και ευχάριστο.

10.1 Αθλητικός Όμιλος
παιδιά του οµίλου µας είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τους κανόνες, τον τρόπο
παιχνιδιού, την ιστορία αυτού του τόσο
ευγενούς αθλήµατος!

Το αθλητικό ιδεώδες δεν προβάλλει µόνο τη
σωµατική ευεξία αλλά συντείνει και στην
καλλιέργεια του πνεύµατος. Το σκάκι είναι
παιχνίδι που ακονίζει το µυαλό και
αναδεικνύει τις νοητικές δεξιότητες. Τα

Τα ̟αιδιά µαθαίνουν σκάκι

10.2 Ποδηλατικός Όμιλος
Το ποδήλατο είναι το µόνο µεταφορικό µέσο
µπορεί
να
χαρακτηριστεί
«µέσο
που
µεταφοράς και ευεξίας». Αποτελεί µια
γρήγορη
οικονοµική
λύση
για
το
κυκλοφοριακό πρόβληµα, είναι φιλικό προς
το περιβάλλον, γυµνάζει τον οργανισµό και
βοηθά στην καταπολέµηση του άγχους.

Ο ποδηλατικός όµιλος του σχολείου στοχεύει
στην άθληση αλλά και στην διδασκαλία του
τρόπου συντήρησης του ποδηλάτου. Επίσης
µέσω του οµίλου αυτού έχουµε την ευκαιρία
να περιηγηθούµε σε διάφορα µέρη του
Κυπριακού φυσικού περιβάλλοντος.
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Μέσω του ποδηλατικού οµίλου
επιτυγχάνουµε:
 Άθληση

∆ιασκέδαση
Σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον

Ο Αντρέας σε εντυ̟ωσιακές καταβάσεις!

Ο Κυριάκος «δαµάζει» τα
κακοτράχαλα βουνά!

10.3 Καλλιτεχνικός και Φωτογραφικός Όμιλος
Στόχος του οµίλου µας, είναι η ανάπτυξη του
καλλιτεχνικού πνεύµατος. Μέσα από ένα
ευρύ φάσµα εκδηλώσεων, ήρθαµε σε επαφή
µε διάφορους καλλιτεχνικούς τοµείς και
αναπτύξαµε το ταλέντο µας.

Η επιτυχία του οµίλου µας οφείλεται στο
γεγονός ότι το πρόγραµµα και η δράση του
στηρίζονταν στις επιθυµίες και τις επιδιώξεις
των µαθητών.

Ασχοληθήκαµε µε τη φωτογραφία και ο κάθε
µαθητής έκανε το δικό του Portfolio µε
πολλές φωτογραφίες µε θέµατα παρµένα
από
τη
φύση,
τον
άνθρωπο,
την
ηλεκτρονικά επεξεργασµένη εικόνα και την
αρχιτεκτονική φωτογραφία. Με αυτές τις
φωτογραφίες
διαγωνιστήκαµε
στον
Γ΄Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Φωτογραφίας του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Πολιτισµού.
Αναµένουµε τα αποτελέσµατα.
Μεγάλη βοήθεια προσφέραµε στα σκηνικά
της φετινής θεατρικής παράστασης του
σχολείου µας.
Επίσης ο γνωστός ηθοποιός Σίµος Τσιάκκας,
προσκλήθηκε στο σχολείο µας, για µια
σύντοµη γνωριµία και αφού του πήραµε
συνέντευξη, φωτογραφηθήκαµε µαζί του.

Η οµάδα του καλλιτεχνικού και φωτογραφικού
οµίλου, µε τις καθηγήτριές τους.

Παράλληλα οι µαθητές δηµιούργησαν µια
ωραία τοιχογραφία που κοσµεί την αυλή του
σχολείου µας.
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10.4 Όμιλος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 Επεξεργασία εικόνων και δηµιουργία
γραφικών (Adobe Photoshop, Corel
Draw, Movie Maker, κ.τ.λ).

Στα πλαίσια του Οµίλου Πληροφορικής,
την
ευκαιρία
να
επιλύσουµε
είχαµε
οποιαδήποτε
απορία
αφορούσε
τους
υπολογιστές. Επίσης, είχαµε τη δυνατότητα
για επιπλέον βοήθεια στο µάθηµα των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του σχολείου.

Ενδιαφέρον κοµµάτι του οµίλου µας ήταν και
η γνωριµία µε τον µοντελισµό και τα
τηλεκατευθυνόµενα οχήµατα. Μαθητές, που
είχαν
στην
διάθεση
τους
κάποιο
τηλεκατευθυνόµενο
όχηµα,
είχαν
την
ευκαιρία να κάνουν χρήση του στις
εξωτερικές εγκαταστάσεις του σχολείου µαζί
µε άλλους συµµαθητές τους.

Κύρια θέµατα ενασχόλησης ήταν τα
ακόλουθα:
 ∆ιαδίκτυο (αναζήτηση και διαχείριση
πληροφοριών, χρήση email, ιοί και
ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο).

10.5 Όμιλος Εθελοντισμού
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οµίλου
Εθελοντισµού που λειτουργεί στο σχολείο,
οµάδα µαθητών του Οµίλου επισκεφθήκε:
• φτωχές οικογένειες στον Αστροµερίτη
πριν από τις διακοπές των
Χριστουγέννων.

•
•

Τραγούδησε σε άρρωστα παιδιά στο
νοσοκοµείο.
∆ιεξήγαγε εράνους όπως:
Ραδιοµαραθώνιος, Αντικαρκινικός
Σύνδεσµος και η πορεία
Χριστοδούλας.

Μέλη του οµίλου Εθελοντισµού στον Αστροµερίτη.
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11. Αθλητικοί Αγώνες
11.1 Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος
α) Ενδοσχολικός
Κορίτσια Γυµνασίου 2000m
1η Χάρη Άντρεα
Γ3
2η Στυλιανού ∆ανάη
Α6
Β4
3η Πογιατζή Λουκία
4η Πολλή Νάταλη
Β4
5η Γεωργίου Ραφαήλια Α8
6η Χριστινάκη Ελεάνα Α3
Αγόρια Λυκείου 4000m
1ος Λυµπουρής Σάββας
2ος Αβραάµ Ηλίας
3ος Πελεκάνου Ακάκιος
4ος Αρναούτης Κων/νος
5ος Αντωνίου Παναγιώτης
6ος Κραµβής Αντώνης

Αγόρια Γυµνασίου 3000m
1ος Κυλίλης Στυλιανός
2ος Κωνσταντίνου Αντρέας
3ος Πεχλιβάνης Μάριος
4ος Πούλλακος Γιάννος
5ος Νικοδήµου Αντρέας
6ος Ζεβλάρης Σάββας

Α5
Α7
Β6
Β7
Β5
Γ5

Στ1
∆2
∆2
Στ3
∆1
∆2

β) Περιφερειακοί Μαθητικοί αγώνες σε ανώμαλο έδαφος -19/12/2008
 Ο Ευσταθίου Λευτέρης του Α’7 κατέλαβε την 2η θέση στα 1000m, και την 8η θέση στα
3000m
 Ο Νικολάου Στέφανος του Β’7, κατετάγει 3ος στο άλµα εις ύψος.
 Η Τσαγγάρη Πηνελόπη του Γ’2 πήρε την 4η θέση στο τρέξιµο µετ’ εµποδίων.

11.2 Καλαθοσφαίριση
11.2.1 Καλαθοσφαιρική Οµάδα Αρρένων Γυµνασίων
Η οµάδα µας απαρτίζεται από:
1. Ζένιου Αλέξανδρος
2. Θεµιστοκλέους Χρίστος
3. Κλείτου Χαρίτος
4. Κων/νίδης Μιχάλης
5. Κωστουρής Αντρέας
6. Μάρκου Ιάκωβος
7. Μάρκου Ραφαήλ
8. Ξενοφώντος Λούκας
9. Πεχλιβάνης Μάριος
10. Πονηρός Χριστόφορος
11. Τσίκκος Χρίστος

Γ’7
Β’6
Γ’6
Γ’7
Γ’4
Γ’7
Γ’7
Γ’4
Β’6
Γ’6
Β’6
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11.2.2 Καλαθοσφαιρική Οµάδα Θηλέων Γυµνασίων
Η οµάδα θηλέων είχε σηµαντικές επιτυχίες
Α’ Φάση:
Grammar School – ΟΛΥΜΠΙΟΝ
Γυµνάσιο Κοκ/θιας – ΟΛΥΜΠΙΟΝ

2-44 (!)
22-46

Προκριθήκαµε στη επόµενη φάση στους
οµίλους:
17/2/09
Γυµνάσιο Σταυρού – ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17-24
24/2/09
ΟΛΥΜΠΙΟΝ – Γυµνάσιο Μακεδονίτισσας 29-27
3/3/09
Γυµνάσιο Αγλαντζιάς - ΟΛΥΜΠΙΟΝ
8-33
ΟΛΥΜΠΙΟΝ – English School.
31-19

Η ομάδα τερμάτισε τρίτη στην Περιφέρεια
Λευκωσίας.

Η οµάδα µας απαρτίζεται
1. Γεωργίου Ραφαήλια
2. Ελευθερίου Νικολέττα
3. Καλλίνου Εύα
4. Λαού Άντρια
5. Μάτση Έλενα
6. Ορφανίδου Μαρίνα
7. Πιτσιλλίδου Έµιλυ
8. Πογιατζή Λουκία
9. Σοφοκλέους Θέα
10. Σωτηρίου ∆έσπω
11. Χριστινάκη Ελεάνα

11.2.3 Καλαθοσφαιρική Οµάδα Αρρένων Λυκείων
Την Οµάδα µας απαρτίζεται από:
1. Αβραάµ Ηλίας
∆’2
2. Ανδρέου Αντρέας
Ε’3
3. Ιωάννου Γιάννος
Ε’3
4. Κανέλλας Μάριος
Στ’1
5. Κεραµιδάς Νεόφυτος
∆’4
6. Κραµβής Αντώνης
∆’1
7. Κραµβής Ευαγόρας
Στ’2
8. Μακρυγιώργης Νεόφυτος
Στ’1
9. Ξάνθου ∆ηµήτρης
Στ’3
10. Πυλαζέρης Αντρέας
Στ’1
11. Ρούσος Θωµάς
Στ’1
12. Στυλιανού Αλέξανδρος
Ε’2
13. Τούµπας Μάριος
Ε’4
14. Τσιαπίνης Γιώργος
∆’4
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από:
Α’8
Γ’3
Α’2
Α’3
Α’1
Α’1
Γ’7
Β’4
Γ’6
Β’6
Α’3
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11.2.3 Καλαθοσφαιρική Οµάδα Θηλέων Λυκείων

Την Οµάδα µας απαρτίζεται από:
1. Ανδρέου Μαρία
Ε’1
2. ∆ηµοσθένους Ελιάνα
Ε’2
3. Κανναουρίδου Αννίτα
Ε’1
4. Λευτέρη Βανέσα
Στ’2
5. Λευτέρη Ντανιέλλα
∆’2
6. Λουκά Παναγιώτα
Ε’3
7. Χαραλάµπους Χριστίνα
Ε’2
8. Χριστοφή Σώτια
∆’2

11.3 Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες Μπάντμιντον Γυμνασίων
– Λυκείων
Λάβαµε µέρος µε 9 αθλητές/τριες:
Οµάδα Γυµνασίου
Παύλου Αντρέας
Παύλου Παύλος
∆ραµιώτης Κων/νος
Ψηλογένη Ελένη
Γεωργίου Ραφαήλια
Οµάδα Λυκείου
Γεωργίου Μιχάλης
Τσιαπίνης Γιώργος
Ψηλογένη Εύη
Αβραάµ Ηλίας
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Από την οµάδα Γυµνασίου η Ψηλογένη
Ελένη πέρασε στα προηµιτελικά και οι
αδελφοί Παύλου στη φάση των δεκαέξι.
Από την οµάδα του Λυκείου ο µαθητής
µας Τσιαπίνης Γιώργος έφτασε µέχρι τα
προηµιτελικά και ο Αβραάµ Ηλίας στην
φάση των δεκαέξι.
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11.4 Αντισφαίριση
Πήρα τη 3η θέση στην αντισφαίριση στην
κατηγορία αγόρια κάτω των 16 στα πλαίσια
του τουρνουά Φιλίας που διοργανώσε η
ΣΠΕ Στροβόλου.

Σταύρος Ολύµπιος, Γ’5

Στιγμιότυπο από αγώνα

«Τα αγαθά κόποις κτώνται»

11.5 Χιονοδρομίες
Κατέλαβα την 1η θέση στους Παγκύπριους
Μαθητικούς
Αγώνες
Χιονοδροµίας
Γυµνασίων! Επίσης τη 2η θέση στους
Παγκύπριους Χιονοδροµικούς Αγώνες
στην κατηγορία children2.
Τέλος στο
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα που έγινε στη
Σερβία, πήρα την τιµητική 62η θέση
ανάµεσα σε 300 διαγωνιζόµενους.

Μικαέλλα Τάππα, Γ’2
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11.6 Καράτε
Κατέλαβα την 1η θέση στο Παγκύπριο
Πρωτάθληµα, στη συνέχεια την 3η θέση στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. Συµµετείχα στους
Βαλκανικούς Αγώνες όπου κατέλαβα την 5η
θέση,
ενώ
συµµετείχα
και
στους
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες.

Σάββας Ζεβλάρης, Γ’5

«Νους υγιής εν σώµατι υγιή»

11.7 Taekwondo
Έλαβα µέρος στους Παγκύπριους Αγώνες
taekwondo που πραγµατοποιήθηκαν την
Κυριακή 17 Μαΐου. Αγωνίστηκα στην
κατηγορία Cadets, όπου και πήρα το 1ο
βραβείο!

Λουκία Πογιατζή, Β’4
Β’4
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ (2008 – 2009)


Χρυσό και Χάλκινο Μετάλλιο στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Μαθηµατικών Kangourou



Χρυσό Μετάλλιο στη Μαθηµατική Ολυµπιάδα



Χρυσό Μετάλλιο στη Μαθηµατική Ολυµπιάδα (2009)



Χρυσό Μετάλλιο στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Μαθηµατικών Kangourou



Αργυρό Μετάλλιο στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Αγγλικών Kangourou



∆εύτερη θέση στην Παγκύπρια Ολυµπιάδας Φυσικής Α΄Λυκείου (2009)



3ο Βραβείο στον Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Μαθηµατικών (2008)



Ένα Αργυρό και τέσσερα Χάλκινα µετάλλια στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Αγγλικών Κangourou – Linguistic

(2008)

(2008)

(2009)

(2009)

(2008)


3ο Παγκύπριο Βραβείο στην Ολυµπιάδα Φυσικής (2008)



3Ο Παγκύπριο Βραβείο στο ∆ιαγωνισµό Φυσικής (2008)



∆ιάκριση στην Παγκύπρια Ολυµπιάδα Χηµείας (2009).



Χάλκινο Μετάλλιο στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Πληροφορικής Κangourou (2009)



Τρίτη θέση στην Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Α΄ Λυκείου για την Επαρχία Λευκωσίας (2009).



Τέταρτη θέση στην Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Α’ Λυκείου για την Επαρχία Λευκωσίας (2009).



Τρίτο Βραβείο στον Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό για την Τεχνολογία και Καινοτοµία στην Εκπαίδευση (2009)



Έπαινο στον Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Έκθεσης Ιδεών (2008)



Α΄ Έπαινο στον 10ο Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (2008)



2ο Βραβείο στον Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Μουσικής για το Γυµνάσιο (2008).



2ο Βραβείο στον Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Μουσικής για το Λύκειο [οµάδα δύο παιδιών] (2008)



1ο Βραβείο στους Περιφερειακούς Αγώνες Παραδοσιακού Χορού (2008)



1ο Παγκύπριο Βραβείο στους Χιονοδροµικούς Αγώνες
Βαλκανικούς Αγώνες



η

(Φεβρουάριος 2008) και 5η Θέση στους

(2008)

1 Θέση σε πρωτάθληµα αντισφαίρισης

(2008)

η



3 Θέση στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου (2008)



∆ιακρίσεις έξι µαθητών µας στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου (2008)



1ο Παγκύπριο Βραβείο στην τοξοβολία [κατηγορία CADE] (2008)



A’ Έπαινο στο ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής και Ποίησης «Για σένα Αγαπηµένη µου Πατρίδα» (2008)



Πρώτη θέση στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Αγώνες Παραδοσιακού χορού Λευκωσίας για τα Λύκεια
(2009)



Πρώτη θέση στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες Παραδοσιακού χορού για το Λύκειο (2009)



∆εύτερη θέση στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Αγώνες Παραδοσιακού χορού Λευκωσίας για το Γυµνάσιο
(2009)



Tρίτο Βραβείο Μουσικής ∆ωµατίου ντουέτο βιολιά (2009).



Πρώτο Βραβείο Σύνθεσης στο ∆ιαγωνισµό της Μητρόπολης Λεµεσού (2009).



Πρώτη θέση τους Παγκύπριους Αγώνες και Πέµπτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Taekwonto (2009).



Αργυρό Μετάλλιο στα 1000µ. στους Επαρχιακούς Αγώνες Στίβου Λευκωσίας (2009).



Τρίτο Βραβείο στο πρωτάθληµα καλαθόσφαιρας θηλέων στους Περιφερειακούς Αγώνες καλαθόσφαιρας
(2009)

