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Το περιοδικό του σχολείου μας, η

Μαθητική Έπαλξη, εκδίδεται για

εικοστή τέταρτη συνεχή χρονιά. Μέσα

στις σελίδες του θα βρείτε την εικόνα

που παρουσίασε το σχολείο μας αυτό

τον σχολικό χρόνο. Έναν χρόνο που

κύλησε με πολλά προβλήματα λόγω της

πανδημίας του κορονοϊού.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς

προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε

στους μαθητές μας τη φιλοπατρία αλλά

και την αγάπη στις ευρωπαϊκές και

πανανθρώπινες αξίες. Δώσαμε έμφαση

στον σεβασμό του διαφορετικού, στην

ενσυναίσθηση, στην αγωνιστικότητα,

στη συνεργασία, στην υπευθυνότητα και

στην αξιοπρέπεια.

Η παραβατικότητα περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό και αυτό βοήθησε στην

ανάπτυξη κλίματος ασφάλειας και φιλομάθειας. Οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν

θετικά στις προσπάθειες των καθηγητών για βελτίωση των μαθησιακών

αποτελεσμάτων. Έλαβαν μέρος σε πολλούς εξωσχολικούς διαγωνισμούς στους

τομείς των επιστημών, των γλωσσών, των τεχνών, της λογοτεχνίας και της

έρευνας. Πραγματικά μας εξέπληξαν ευχάριστα με την όρεξη που είχαν για

δουλειά, το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν και τα εξαιρετικά αποτελέσματα

που έφεραν. Το σχολείο μας κατατάσσεται μέσα στα καλύτερα της επαρχίας αλλά

και παγκύπρια από πλευράς αποτελεσμάτων σε εξωσχολικούς διαγωνισμούς.

Η εικόνα του σχολείου μας όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή

βελτιώθηκε αισθητά. Ηλεκτρολογική αναβάθμιση, κατασκευή ανελκυστήρα και

αίθουσας covid, τοποθέτηση αντένας για παροχή ασύρματου διαδικτύου ήταν

μερικά από τα έργα που έγιναν φέτος.
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Με τον κατ΄οίκον περιορισμό που μας επέβαλε η πανδημία, το σχολείο μας

σε σύντομο χρονικό διάστημα εφάρμοσε σύστημα τηλεκπαίδευσης. Οι καθηγητές

σε ελάχιστο χρόνο έμαθαν το σύστημα και στη συνέχεια το εξήγησαν στους

μαθητές τους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό η απώλεια

διδακτικού χρόνου.

Τελειώνοντας τον σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά

όλους τους συνεργάτες μου. Καταρχάς τον ΒΔΑ΄ κ. Γιάννη Ιωάννου, που ήταν

συνεχώς δίπλα μου και εκτελούσε ακούραστα όλα του τα καθήκοντα.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω σε όλη τη Διευθυντική Ομάδα,

καθηγητές, γονείς, Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, μαθητές, Γραμματειακό και

Βοηθητικό Προσωπικό και γενικότερα σε όλους όσους στήριξαν με θέρμη και με

διάφορους τρόπους τις προσπάθειές μας για υλοποίηση των στόχων που έθεσε το

σχολείο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην κα Θεμούλα Πρέστου, πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων, καθώς και σε όλα τα μέλη του

Συνδέσμου, στον κ. Νίκο Παλιό, πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Γεροσκήπου και

στα υπόλοιπα μέλη της, για την άριστη συνεργασία που είχαμε, την αδιάκοπη

φροντίδα και την πολύμορφη βοήθεια που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της

χρονιάς.

Ευχαριστώ όλους εκείνους που εργάστηκαν για την έκδοση του περιοδικού

μας. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστώ θερμά και συγχαίρω τη φιλόλογο κα Μαρίνα

Κυριακίδου, που είχε την επιμέλεια του περιοδικού, που δούλεψε ακούραστα,

αμέτρητες ώρες, για να φέρει σε πέρας τη δύσκολη αυτή προσπάθεια και να μας

παραδώσει αυτό το υπέροχο έργο.

Ιωάννης Χατζηγιάγκου, Διευθυντής
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Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση

χαιρετίζω εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων την

έκδοση του φετινού σχολικού περιοδικού του

Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου.

Αρχικά, μέσα από αυτή την ευκαιρία που μου

δίνεται θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες

ευχαριστίες μου προς τη Διεύθυνση και το

εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου, που κάτω

από τις φετινές αντίξοες συνθήκες εξαιτίας της

πανδημίας, πρόσφεραν στα παιδιά μας ένα

ασφαλές και υγιές περιβάλλον, ακολουθώντας τα

υγειονομικά πρωτόκολλα, πρόσφεραν υψηλού

επιπέδου γνώσεις και παιδεία, αλλά ταυτόχρονα

πρόσφεραν και στήριξη στους μαθητές και στις

οικογένειές τους και κατά τη διάρκεια των

διαδικτυακών μαθημάτων και κατά τη διάρκεια της

δια ζώσης εκπαίδευσης.

Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και 

Κηδεμόνων, κ. Θεμούλα Πρέστου

Αναμφισβήτητα, κοινοί είναι οι στόχοι γονιών και καθηγητών: η παροχή όσο το

δυνατόν ψηλότερων επιπέδων μόρφωσης ταυτόχρονα με τη διαμόρφωση άριστων

χαρακτήρων. Κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία ελεύθερων, ενεργών και

δημοκρατικών πολιτών, υπεύθυνων, με κριτική σκέψη και γενικά πολιτών με

ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον Διευθυντή του Σχολείου μας, κ. Ιωάννη

Χατζηγιάγκου καθώς και σε όλη τη Διευθυντική ομάδα για την άψογη συνεργασία που

είχαμε κατά τη διάρκεια της Σχολικής Χρονιάς.

Ευχαριστούμε επίσης το Γραμματειακό Προσωπικό του Σχολείου μας, καθώς

επίσης και το προσωπικό κυλικείου και καθαριότητας. Όλοι έχουν συνεισφέρει

από τη θέση τους για την καλύτερη λειτουργία του Σχολείου.
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε τους τελειόφοιτους μαθητές του Σχολείου μας. Σας

ευχόμαστε κάθε καλό στο νέο περιβάλλον που θα βρεθείτε. Συνεχίστε τον αγώνα σας, είμαι

σίγουρη για την επιτυχία σας! Αγαπητοί μας τελειόφοιτοι, ανοίξτε τα φτερά σας και μην

φοβηθείτε να βάλετε υψηλούς στόχους! Όπως λέει και ο ποιητής «σαν βγεις στον πηγαιμό για

την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις…». Εμείς

οι γονείς σας θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε ό,τι μας χρειαστείτε!

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στον Σύνδεσμο

Γονέων για τη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που

πέρασε. Είχαμε πολλές και ποικίλες δυσκολίες να διαχειριστούμε τη φετινή χρονιά

εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία. Ωστόσο, η καλή

συνεργασία που είχαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είχε ως αποτέλεσμα να

ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους!

Θεμούλα Πρέστου

Πρόεδρος  Συνδέσμου Γονέων  και Κηδεμόνων 

Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπους 
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Καθηγητές:

Θεολόγοι:

Κεδαρίτης Στέλιος

Κελεκίδης Λεωνίδας

Νταρζάνος Φώτιος

Καραμπάς Νικόλαος

Φιλόλογοι:

Γεωργιάδου Γ. Ανδρούλα 

Μέλπω Πετράκη

Κυριακίδου Μαρίνα

Χαραλάμπους Δήμητρα

Γεωργίου Δέσποινα

Καστή Μαρίνα

Δούλια Άννα

Βασιλείου Βασίλειος

Γεωργίου Στέλλα

Νεοφύτου Αφροδίτη

Ταπακούδη Ρένα

Στεφάνου Μαριάννα

Σολέα Ειρήνη

Κοσμίδου Ευρώπη

Μαθηματικοί:

Φιλίππου Μαρία

Ευθυμιάδου Μαρία

Χριστοδουλίδης Παύλος

Χαραλάμπους Μαρία

Χαραλάμπους Δέσποινα

Ιακώβου Μόρφω

Φυσικοί:

Χριστοφόρου –Τριτσίνη Γαβριέλα

Χριστοδουλίδης Γεώργιος

Νικολάου Αφροδίτη

Χημικοί:

Παπασεραφείμ Φώτης

Βιολόγοι:

Αριστείδου Ελίζα

Τρύφωνος Μελπομένη

Παύλου Δημήτρια

Γεωγραφίας:

Ζήνωνος-Χαραλάμπους Ασπασία 

Αγγλικών:

Χρυσάνθου Χρύσω

Αρέστη Χριστίνα

Παντελή Άννα

Γαλλικών:

Ανδρέου-Ψαρά Ροδοθέα

Λαγού Κλεονίκη

Φυσικής Αγωγής:

Σοφοκλέους Π. Γιαννάκης

Βασιλείου Λίζα

Παπαδοπούλου Λιάνα

Χαραλαμπίδου Πόλα

Μουσικής:

Λουκαΐδης Ειρηναίος

Τζιωρτζή Ελένη

Τέχνης:

Μιχαήλ Ανδρέας

Σούγλης Χαρίλαος

Πληροφορικής:

Τσιακκουρής Σταύρος

Αυγουστή Αυγουστίνος

Ανδρέου Ανδρέας

Κωνσταντίνου Μαρία

Χριστοδούλου Δημήτρης

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας:

Κόκκινος Κωνσταντίνος

Ξενοφώντος Αικατερίνη

Οικιακής Οικονομίας:

Αναστασίου Μαρία

Χριστοφόρου Μαρία

Κυριάκου Έλενα

Αριστοτέλους Ιώννα

Καμπανέλλα Χρυστάλλα

Υπηρεσία ΣΕΑ:

Παρασκευά Μαρία
11

Καθηγητικός Σύλλογος
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Μαρία Νεοφύτου, Ιωάννης Χατζηγιάγκου (Διευθυντής), Χάρης Θεοχάρους και Μαρία Παναγή

12

Γραμματειακό  

Προσωπικό
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Δημήτρης Λοΐζου και Κυριάκος Ξενοφώντος

13

Σχολική Εφορεία



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Βοηθητικό Προσωπικό 

Προσωπικό Κυλικείου 

Ντίνα Ιωσηφίδου, Αυγούστα Στυλιανού, Αναστασία Αγγελή και Στέλλα Νικολάου

14

Φώτης και Κούλια Χρίστου
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Συμβούλιο

15

Α/Α Αξίωμα Ονοματεπώνυμο Τμήμα

1. Πρόεδρος Τσούκκας Κωνσταντίνος

Γ5

2. Αντιπρόεδρος
Κολώτας Γιώργος

Γ1

3. Γραμματέας
Δημητρίου  Άντρη

Γ6

4. Ταμίας Προκοπίου  Μυρσίνη

Β6

5. Μέλος Ζήνωνος Γεωργία

A3

6. Μέλος
Καραβιώτου Σοφία

Α3

7. Μέλος Ρόνι Σιέμους

Β3 
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Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου λαμβάνοντας
υπ' όψιν το ήθος και την επίδοση και τις άλλες πρόνοιες της εγκυκλίου του ΥΠΠ
7.19.09/8 ημ. 25.09.18 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε με την
5η/09.10.2020 πράξη όπως ανακηρύξει σημαιοφόρους και παραστάτες για τη σχολική
χρονιά 2020 – 2021 τους πιο κάτω μαθητές/τριες:

16

Σημαιοφόροι και 

Παραστάτες

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

Λαβαροφόρος: Λουκά Λουκάς, Γ3

Σημαιοφόροι: Παπαχριστοφόρου Ιωάννα, Γ2 (Ελληνική σημαία)

Παναρέτου Μαρία, Γ4 (Κυπριακή σημαία)

Παραστάτες: Καμπούρης Νικόλας, Γ1

Αυγουστή Νεόφυτος, Γ4

Τοσουνίδου Χριστιάνα, Γ5

Αλφρέδου Μαρίνος, Γ3

Λουκά Γεωργία, Γ1

Λεάνδρου Ελευθερία, Γ1

Ιωάννου Κυριάκος, Γ1

Δημητρίου Άντρη, Γ6
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Το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του σχολείου μας

λειτούργησε φέτος με υπεύθυνη την κ. Μαρία Παρασκευά, καθηγήτρια ΣΕΑ.

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του/της κάθε μαθητή/τριας, τις δυνατότητες και

την ελευθερία της βούλησής τους, ο στόχος της Συμβούλου ήταν η παροχή στήριξης προς

όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες, προκειμένου να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό

τους και να διαμορφώσουν υγιείς στάσεις ζωής για την καλύτερη αντιμετώπιση των

προσωπικών, οικογενειακών, ή /και κοινωνικών προβλημάτων της ζωής τους.

Παράλληλα, στόχος ήταν να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο,

ώστε να επιτύχουν εκπαιδευτική και κοινωνική πρόοδο και εξέλιξη.

Το σχολείο μας φέτος λειτούργησε με δεκαεννιά συνολικά τμήματα, 7 στην Α΄ τάξη,

έξι στη Β΄ τάξη και 6 στη Γ΄ τάξη. Πέρα από την παροχή βοήθειας σε θέματα επίδοσης,

πειθαρχίας, απουσιών και σε δυσκολίες που πηγάζουν από προσωπικά οικογενειακά

θέματα, στην κάθε τάξη δόθηκε στήριξη ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των

μαθητών/τριών. Οι ανάγκες αυτές καθορίστηκαν ανάλογα με την ηλικία και το στάδιο

ωρίμανσής τους, το μαθησιακό τους επίπεδο και φυσικά την καταγωγή και το

οικογενειακό τους υπόβαθρο. Λάβαμε, επίσης, υπόψη ότι το σχολείο μας φιλοξενεί ένα

πολυάριθμο πλήθος μαθητών/τριών μεταναστευτικής βιογραφίας από πολλές

διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες.

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης είχαν περισσότερο ανάγκη στήριξης σε θέματα

προσαρμογής στο νέο περιβάλλον του Γυμνασίου, διαχείρισης άγχους, επεξήγησης του

τρόπου μελέτης, εμπέδωσης και εφαρμογής των κανονισμών του σχολείου. Οι

μαθητές/τριες της Β΄ τάξης έλαβαν περισσότερο στήριξη σε θέματα εφαρμογής των

κανονισμών, θέματα επίδοσης, πειθαρχίας και επίλυσης διαφορών.

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης έλαβαν επίσης βοήθεια για όλα τα πιο πάνω.

Ιδιαίτερα, όμως, για τους/τις τελειόφοιτους/ες μαθητές/τριες του γυμνασίου, ο στόχος

του Γραφείου ΣΕΑ ήταν να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να

λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σε θέματα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά. Τη φετινή

σχολική χρονιά, οι μαθητές/τριες της Γ΄ γυμνασίου, μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής

αγωγής:

✓ Παρακολούθησαν έξι μαθήματα Επαγγελματικής Αγωγής στην τάξη από τη

Σύμβουλο, στο πλαίσιο των οποίων είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις ατομικές

τους δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και κλίσεις τους (Αυτογνωσία),

να ενημερωθούν για τα προγράμματα του Λυκείου και της Τεχνικής Εκπαίδευσης, τον

κόσμο της εργασίας και τη διαδικασία λήψης απόφασης.

✓ Παρακολούθησαν διαδικτυακή ενημέρωση για την Τεχνική Εκπαίδευση, από

εκπροσώπους της Τεχνικής Σχολής Πάφου.
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✓ Παρακολούθησαν διαδικτυακή ενημέρωση για τα Οικονομικά Μαθήματα από

καθηγήτρια Λυκείου.

✓ Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης είχαν τουλάχιστον μία συνάντηση

στο γραφείο ΣΕΑ με τη Σύμβουλο, πριν παραδώσουν τη Δήλωση Επιλογής τους για το

τι θα ακολουθήσουν μετά το Γυμνάσιο.

✓ Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης ενημερώθηκαν σε

απογευματινή διαδικτυακή συνάντηση για τις επιλογές των παιδιών τους, με

παρουσίαση από την καθηγήτρια ΣΕΑ για τα προγράμματα του Λυκείου και από

Εκπροσώπους της Τεχνικής Σχολής για τους κλάδους/ειδικότητες της Τεχνικής

Εκπαίδευσης.

Το γραφείο ΣΕΑ επισκέπτονταν καθημερινά, τόσο μαθητές/τριες όλων των τάξεων,

όσο και γονείς/κηδεμόνες. Η συνεργασία με την οικογένεια είναι πάντα πολύτιμη και

ευχαριστώ από καρδιάς τους γονείς/κηδεμόνες που με εμπιστεύτηκαν και ζήτησαν τη

συμβολή και συμβουλή μου στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών τους.

Πέρα από τη συνεργασία με την οικογένεια, υπήρξε στενή συνεργασία για παροχή

εξειδικευμένης βοήθειας προς τους μαθητές/τριες με τους ακόλουθους φορείς:

✓ Εκπαιδευτική Ψυχολόγο

✓ Συνδετική Λειτουργό Μέσης εκπαίδευσης για μαθητές/τριες Ειδικής Αγωγής

✓ Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

✓ Λειτουργούς της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης

✓ Σχολιατρική Επισκέπτρια

✓ Ψυχολόγους του «Ίρις» Γεροσκήπου και «ΔΟΠ» Γεροσκήπου για την παροχή

Βιωματικών Εργαστηρίων και άλλων Προγραμμάτων Πρόληψης και Στήριξης.

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση διάφορων θεμάτων των μαθητών/τριών που

προέκυπταν καθημερινά και για την καλύτερη λειτουργία των ποικίλων Προγραμμάτων

που λειτουργούσαν στο σχολείο (Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής, Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής

Ένταξης Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία, Εναλλακτικά Προγράμματα με Εξωτερικό

Συνεργάτη, Βιωματικά Εργαστήρια, Πρόγραμμα Μεντόρων), δεδομένη και καθημερινή

ήταν η συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου, τους/τις Βοηθούς Διευθυντές/τριες,

τους/τις Υπευθύνους Τμημάτων και τους/τις Διδάσκοντες/ουσες,

Ο γενικός στόχος όλων μας ήταν η δημιουργία ενός ασφαλούς κλίματος για τους/τις

μαθητές/τριες, ενός σχολικού κλίματος στο οποίο να επικρατεί η εμπιστοσύνη, ο

σεβασμός, η αποδοχή και η ανοχή στη διαφορετικότητα και στο οποίο να εκφράζονται

συναισθήματα, να επιλύονται ειρηνικά οι διαφορές, να μειώνονται η ένταση και οι

συγκρούσεις και να αναπτύσσονται ισχυρά κίνητρα για μάθηση.

Μαρία Παρασκευά

Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
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Ομαλή μετάβαση  από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών Δημοτικού

στο Γυμνάσιο, πραγματοποιείται κάθε χρόνο επίσκεψη και ξενάγηση των μαθητών της

ΣΤ’ Δημοτικού στο σχολείο μας.

Δυστυχώς, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων συνεπεία της

εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας, φέτος οι επισκέψεις δεν έγιναν. Ως

εναλλακτική λύση, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις μέσω TEAMS των

μαθητών/τριών κάθε έκτης τάξης με τη Σύμβουλο του σχολείου μας, κ. Μαρία

Παρασκευά.

Στη διάρκεια των συναντήσεων η Σύμβουλος έκανε παρουσίαση στα παιδιά, με

στόχο την ενημέρωσή τους για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου και τους

κανονισμούς που τη διέπουν. Στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν

με τη Σύμβουλο θέτοντας τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες τους.

18
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ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Επώνυμο Όνομα

Α01 Βλαχομήτρου Μελίνα Μαρία

Α01 Γεωργιάδου Κατερίνα

Α01 Θεοδοσίου Άννα Μαρία

Α01 Θεοδοσίου Άννα Σοφία

Α01 Αθανασιάδου Μαρία

Α01 Μιχαήλ Γιώργος

Α01 Τοσουνίδης Σέργιος

Α01 Ράπτης Ρόης

Α01 Κουσίδης Λάζαρος Μιχαήλ

Α02 Λουκά Παναγιώτης

Α02 Μιχαήλ Γεώργιος

Α02 Κωνσταντίνου Ιωάννης

Α02 Παπαγεωργίου Μελίνα

Α02 Αντωνίου Μαρία

Α02 Νικολάου Ελεάνα

Α03 Γεωργίου Θέμης

Α03 Καραβιώτου Σοφία

Α03 Κωνσταντίνου Ανδρέας

Α03 Ευσταθίου Επιφάνιος

Α03 Ζήνωνος Γεωργία

Α03 Χαραλάμπους Ανδρέας

Α04 Ελ Ράη Παύλος

Α04 Ευριπίδου Ευριπίδης

Α04 Θεμιστοκλέους Ευριδίκη

Α04 Τζιανάβαρου Ελένη

Α04 Κωμοδρόμου Νικολέττα

Α04 Κωνσταντίν Σάρα

Α05 Αναστασιάδης Ανδρέας

Α05 Λένου Κατερίνα

Α05 Σταύρου Μιχαέλλα

Α05 Μαυροπούλου Μελίνα

Α05 Αντωνίου Σαββίνα

Α05 Γιάλλουρου Νατάσα

Α05 Παναγιώτου Άρτεμις

Α05 Πολυδώρου Πολύδωρος

Α06 Κούλουμου Πολυτίμη

Α06 Δημητρίου Μιχάλης

Α06 Τζωράκης Μάρκος

Α06 Γιουκκάς Παύλος

Α06 Μουσταφόβ Ιζέτ

Α06 Ανδρέου Χρυσόστομος

Β01 Τσίγγας Γιώργος

Β01 Χοντίνα Αλέξανδρος Νικόλας

Β01 Χριστοδούλου Κυριακή

Β01 Ζήνωνος Παναγιώτα

Β01 Χριστοδούλου Ανδρέας

Β01 Μητροκλή Δέσποινα Στυλιάνα

Β02 Αντωνίου Κυριάκος

Β02 Παλιού Λήδα

Β03 Νεοφύτου Κύπρος

Β03 Αλεξάνδρου Μαρία

Β03 Παπαγεωργίου Άντρια

Β03 Αλεξάνδρου Άνδρεα

Β03 Κωνσταντίνου Ευφροσύνη

Β03 Κυριάκου Σουζάννα

Β03 Ζαχαρίου Νικόλαος

Β03 Παπαμηνά Έλενα

Β04 Κωνσταντή Άννα

Β04 Νεοφύτου Μαργαρίτα
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ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ

Β04 Αλεξάνδρου Χαριθέα

Β04 Παρασκευοπούλου Αλεξία

Β04 Ξενοφώντος Νίκος

Β04 Ζαφειρούλης Αντώνης

Β04 Νικήτας Στυλιανός

Β05 Αθανασιάδου Νίκη

Β05 Χαραλάμπους Μαριλένα

Β05 Σουραϊλίδου Μαρία

Β05 Χριστοδούλου Αργύρης

Β05 Αλεξάνδρου Σωτηρία

Β05 Αυγουστή Γιώργος

Β06 Βρυωνίδου Ελένη

Β06 Γρηγορίου Χρύσα

Β06 Λάμπρου Γεωργία

Β06 Παρτσινέβελου Αγγελική

Β06 Προκοπίου Μυρσίνη

Β06 Σάββα Παναγιώτα

Β06 Παντελούκα Αγνή

Β06 Τοτόροβα Ντανάια

Γ01 Καμπούρης Νικόλας

Γ01 Λεάνδρου Ελευθερία

Γ01 Λουκά Γεωργία

Γ01 Λουκά Ειρήνη

Γ01 Αθανασίου Νικόλας

Γ01 Γιάλλουρου Γεωργία

Γ01 Κατσάμη Δήμητρα

Γ02 Παπαχριστοφόρου Ιωάννα

Γ02 Χατζηγεωργίου Ματσούκη Δημητριάνα

Γ02 Χερουβείμ Αχιλλέας

Γ03 Λουκά Λουκάς

Γ03 Αλφρέδου Μαρίνος

Γ03 Κάιζερ Δημήτρια

Γ03 Νικάνδρου Μαρία

Γ03 Μιχαήλ Μιχάλης

Γ04 Παναρέτου Μαρία

Γ04 Αυγουστή Νεόφυτος

Γ04 Σιδηροπούλου Άντρια

Γ04 Κυριάκου Άντρη

Γ04 Κοντογιάννης Σταύρος

Γ04 Παντελούκα Άντρια

Γ04 Ιωάννου Ελεάνα

Γ05 Τοσουνίδου Χριστιάνα

Γ05 Γαβριήλ Ζηνοβία

Γ05 Μπελιάνοβ Μαρτίν

Γ05 Αντρέου Κατερίνα

Γ05 Χαραλάμπους Παναγιώτης

Γ05 Βλαχάκη Χρυσοβαλάντω

Γ05 Νικάνδρου Σταύρος

Γ06 Δεμουρτσίδου Αλεξάνδρα

Γ06 Δημητρίου Άντρη

Γ06 Χατζηιωάννου Ευφημία Μαρία

Γ06 Κόκκινου Ειρήνη

Γ06 Παπαστυλιανού Νάταλυ

Γ06 Ηλία Ολυμπία

Γ06 Χριστοφή Αναστασία
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Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Ιστορίας Γυμνασίων προκηρύχθηκε, για πρώτη φορά,

από το ΥΠΠΑΝ, τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά λόγω της πανδημίας αυτός δεν κατέστηκε

δυνατόν να ολοκληρωθεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 επαναπροκηρύχθηκε απευθυνόμενος στους μαθητές των

δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων της Κύπρου. Οι κυριότεροι στόχοι του ήταν η

ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα της Ιστορίας και η διάδοση της

πλατφόρμας Kahoot ως εργαλείου μάθησης και αξιολόγησης.

Μέσα από πολλές δυσκολίες, λόγω της πανδημίας έγινε κατορθωτή η διεξαγωγή

των Επαρχιακών Αγώνων, στις 11 Μαΐου 2021, κατά τη διάρκεια των οποίων

διαγωνίστηκαν 399 μαθητές και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Ο τελικός διεξήχθη την Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021, με τη συμμετοχή 61 παιδιών από

όλη την Κύπρο. Χορηγοί του Διαγωνισμού είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας

Κύπρου και ο Δήμος Αραδίππου.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ                                                  

ΣΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου συμμετείχε στον Α΄ Παγκύπριο

Διαγωνισμό Ιστορίας Γυμνασίων επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο

διαγωνισμός, ο οποίος είχε τη μορφή ερωταποκρίσεων (Quiz) μέσω της εφαρμογής

Kahoot, διεξήχθη, αρχικά, σε επαρχιακό και, έπειτα, σε παγκύπριο επίπεδο.

Οι μαθητές/τριες διαγωνίζονταν τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Το

Γυμνάσιο Γεροσκήπου εκπροσωπήθηκε στον διαγωνισμό από τρεις (3) τριμελείς ομάδες

υπό τη γενική εποπτεία του Φιλολόγου κ. Βασίλειου Βασιλείου:

•Α΄ Τάξη: Αναστασιάδης Ανδρέας (Α5), Γιουκκάς Παύλος (Α6), Ελ Ράη Παύλος (Α4)

•Β΄ Τάξη: Νεοφύτου Κύπρος (Β3), Ξενοφώντος Νίκος (Β4), Σουραϊλίδου Μαρία (Β5)

•Γ΄ Τάξη: Δημητρίου Άντρη (Γ6), Καμπούρης Νικόλας (Γ1), Λουκά Λουκάς (Γ3)
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Σε ατομικό επίπεδο, ο μαθητής του τμήματος Α5 Αναστασιάδης Ανδρέας κατέλαβε

την 1η θέση στον Επαρχιακό Διαγωνισμό της Πάφου και, κατ’ επέκταση, προκρίθηκε

στον Τελικό Διαγωνισμό, όπου κατέκτησε το 2ο Παγκύπριο Βραβείο. Ο Τελικός

Διαγωνισμός διεξήχθη την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα. Η

απονομή των βραβείων έγινε από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Κυπριανό Λούη.

Παράλληλα, σε ατομικό επίπεδο ο μαθητής του τμήματος Γ3 Λουκά Λουκάς

κατέλαβε την 3η θέση στον Επαρχιακό Διαγωνισμό της Πάφου.

Σε ομαδικό επίπεδο, τόσο η Ομάδα της Α΄ Τάξης όσο και η Ομάδα της Γ΄ Τάξης

κατέκτησαν τη 2η θέση στον Επαρχιακό Διαγωνισμό της Πάφου.

Με τη συμμετοχή τους στον Α΄ Παγκύπριο Διαγωνισμό Ιστορίας Γυμνασίων τα

παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις ιστορικές τους γνώσεις και συνάμα να

καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία!

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής συγχαίρει θερμά τόσο τα παιδιά για

τη συμμετοχή και τις επιτυχίες τους όσο και την ομάδα των Φιλολόγων του σχολείου για

την υποστήριξη που τους παρείχαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.
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Το ποίημα της Νατάσας Γιάλλουρου του Α5, που παρατίθεται πιο κάτω, έλαβε το 2ο

βραβείο στον 9ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη, 2020-

2021: «Δημοτικό τραγούδι και Ελληνική Επανάσταση». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Στέλλα

Γεωργίου.

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Δημοτικό τραγούδι, Κλέφτικο, «Του Βασίλη»

«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, να γένεις νοικοκύρης,

για ν' αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες,

χωριά κι αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν.

- Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης,

να κάμω αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν,

και να 'μαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλι στους γερόντους.

Φέρε μου τ' αλαφρό σπαθί και το βαρύ τουφέκι,

να πεταχτώ σαν το πουλί ψηλά στα κορφοβούνια,

να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγγους,

να βρω λημέρια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνων

και να σουρίξω κλέφτικα, να σμίξω τους συντρόφους,

που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίτες».

Πουρνό φιλεί τη μάνα του, πουρνό ξεπροβοδιέται.

«Γεια σας βουνά με τους γκρεμνούς, λαγκάδια με τις πάχνες!

- Καλώς το τ' άξιο το παιδί και τ' άξιο παλικάρι».

Ν.Γ. Πολίτη, Δημοτικά τραγούδια, Γράμματα

«Του γενναίου κλέφτη»

-Γιε μου μην πάρεις τα βουνά, μηδέ τα κορφοβούνια,

κάθισε εδώ στο σπίτι σου, στην ήρεμη ζωή σου.

Να σε κοιτώ να χαίρομαι, λεβέντη μου, παιδί μου.

-Μανά μου εγώ δε δέχομαι, στο σπίτι μας να μείνω,

να έχω ήρεμη ζωή, μα να ‘μαι σκλαβωμένος.

Θέλω να ανέβω στο βουνό, τους Τούρκους να παλέψω

και τη γλυκιά πατρίδα μας, να την ελευθερώσω.

Φέρε μου μάνα το σπαθί, το βροντερό τουφέκι

να πάρω λόγγους και βουνά, τους Τούρκους να νικήσω.

-Σύρε παιδί μου στο καλό, που να ‘χεις την ευχή μου

να πολεμήσεις την Τουρκιά, τη λευτεριά να φέρεις.
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Το ποίημα του Πολυδώρου Πολύδωρου του Α5, που παρατίθεται πιο κάτω, έλαβε το 3ο

βραβείο στον 9ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη, 2020-

2021: «Δημοτικό τραγούδι και Ελληνική Επανάσταση» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Στέλλα

Γεωργίου.

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

[Θέλετε δέντρα ανθήσετε]

Θέλετε δέντρα ανθήσετε, θέλετε μαραθήτε,

στον ίσκιο σας δεν κάθουμαι, μαϊδέ και στο δροσιό σας,

μόν’ καρτερώ την άνοιξη, τ’ όμορφο καλοκαίρι,

ν’ ανοίξει ο γαύρος κι η οξιά, να σκιώσουν2 τα λημέρια,

να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες,

να ζώσω το σπαθάκι μου, να πάρω το τουφέκι,

να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα καταράχια,

να βγω στης Γούρας τα βουνά, στα κλέφτικα λημέρια,

για να σουρίξω κλέφτικα λημέρι σε λημέρι,

να μάσω6 τα μπουλούκια7 μου που τά ’χω σκορπισμένα,

να πάμε να πατήσουμε αυτά τα τουρκοχώρια,

να κλάψουν μάνες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες.

Νικόλαος Γ. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού

λαού, Εστία, Αθήνα 1914

«Χαμήλωσε ψηλό βουνό»

-Χαμήλωσε ψηλό βουνό, κι εσείς τα κορφοβούνια,

περνούνε οι λεβεντονιοί, κλεφτόπουλα γενναία,

στο ένα χέρι το σπαθί, στο άλλο το τουφέκι,

τους Τούρκους ψάχνουνε να βρουν, για να τους πολεμήσουν.

-Θα χαμηλώσω τώρα δα, οι κλέφτες να περάσουν,

να πάρουν λόγγους, ποταμούς, χωρίς να σταματήσουν,

να πάνε να πατήσουνε όλα τα τουρκοχώρια,

να φέρουν απολύτρωση στην όμορφη πατρίδα.
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Οι μαθήτριες Χαραλάμπους Μαριλένα και Αλεξάνδρου Σωτηρία του Β5 έλαβαν το 3ο

βραβείο στον Διαγωνισμό «Μνήμες μια ανοιχτή πληγή – Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι»

στην κατηγορία εικονογραφημένο παραμύθι. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αφροδίτη

Νεοφύτου
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Διαγωνισμός «Μνήμες μια ανοιχτή πληγή – Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι» 

Εικονογραφημένο παραμύθι
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Διαγωνισμός «Μνήμες μια ανοιχτή πληγή – Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι» 

Εικονογραφημένο παραμύθι
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
• Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2021»

• Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2021»

• Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «IJSO 2021»

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αριστείδου Ελίζα, Παύλου Δημήτρια

α/α Ονοματεπώνυμο Τμήμα Συμμετοχή Βραβείο

1 Αναστασιάδης Ανδρέας Α5 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Χρυσό

2 Αντωνίου Μαρία Αντώνης Α2 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Αργυρό

3 Ευριπίδου Ευριπίδης Α4 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Αργυρό

4 Θεμιστοκλέους Ευριδίκη Α4 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Αργυρό

5 Κούλουμου Πολυτίμη Α6 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Αργυρό

6 Λένου Κατερίνα Α5 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Χάλκινο

7 Σταύρου Μιχαέλλα Α5 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Χάλκινο

8 Προκοπίου Μυρσίνη Β6 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Χάλκινο

9 Λουκά Λουκάς Γ3 Παγκύπριος Διαγωνισμός Βιολογίας Χάλκινο
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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ΠΑΜΠΑΦΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2020-2021

Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου συμμετείχε για ακόμα μία χρονιά στον

Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας Πάφου, επιτυγχάνοντας σπουδαίες διακρίσεις. Ο φετινός διαγωνισμός

είχε ως θέμα την πανδημία του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία «Ποίηση» η μαθήτρια του Β6 Γρηγορίου Χρύσα

κατέκτησε το 1ο Βραβείο με το ποίημα “Mon Rève”, ενώ το 2ο Βραβείο στην ίδια κατηγορία

μοιράστηκαν οι μαθήτριες του Β6 Προκοπίου Μυρσίνη και Λάμπρου Γεωργία με τα ποιήματα

“Monsieur Covid 19” και “Notre Voyage” αντίστοιχα.

Παράλληλα, το 3ο Βραβείο στην κατηγορία «Ποίηση» απέσπασαν από κοινού η μαθήτρια

του Γ5 Ζηνοβία Γαβριήλ με το ποίημα “La pandémie en 2020” και η μαθήτρια του Β6 Βρυωνίδου

Ελένη με το ποίημα “Ce virus qui n’est pas roi”.

Στην Κατηγορία «Δημιουργία Πολυτροπικού Κειμένου» οι μαθήτριες Χριστοδούλου Κυριακή

του Β1 και Κωμοδρόμου Νικολέττα του Α4 κατέκτησαν από κοινού το 3ο Βραβείο με έργα τους

που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο διαθεματικής προσέγγισης του θέματος της πανδημίας μέσα από τα

μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Γαλλικών.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 31/05/2021 στο οίκημα της Alliance Française

στην Πάφο. Η απονομή των πρώτων βραβείων έγινε από την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο,

κ. Salina Grenet – Catalano.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Νεοφύτου-Θουκυδίδου Αθηνά, Ανδρέου-Ψαρά Ροδοθέα

α/α Ονοματεπώνυμο Τμήμα Συμμετοχή Βραβείο

1. Γρηγορίου Χρύσα Β6 Παμπάφιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

2020-21

1ο βραβείο

2. Λάμπρου Γεωργία Β6 Παμπάφιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

2020-21

2
ο

βραβείο

3. Προκοπίου Μυρσίνη Β6 Παμπάφιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

2020-21

2
ο

βραβείο

4. Κωμοδρόμου Νικολέττα Α4 Παμπάφιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

2020-21

3ο βραβείο

5. Χριστοδούλου Κυριακή Β1 Παμπάφιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

2020-21

3ο βραβείο

6. Βρυωνίδη Ελένη Β6 Παμπάφιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

2020-21

3ο βραβείο

7. Γαβριήλ Ζηνοβία Γ5 Παμπάφιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 

2020-21

3ο βραβείο
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ΠΑΜΠΑΦΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2020-2021
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ΠΑΜΠΑΦΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2020-2021

Γρηγορίου Χρύσα, Β6

Λάμπρου Γεωργία, Β6

Mon rêve

J’ai ouvert mes ailes

Et j’ai volé

De plus en plus loin

Loin de la pandémie 

Loin de la tristesse

J’ai vu des enfants libres

Des hommes et des femmes 

dans la joie

Des visages propres

Sans les masques

Et j’ai fermé les yeux 

C’est ça la réalité !

NOTRE VOYAGE

Nos jours sont devenus difficiles

Nous vivons loin de la joie

Nous vivons enfermes dans les murs

Nous faisons les cours dans les chambres

Devant un écran ! alonges sur les lits !

Sous la lumière de la lampe

Le professeur parle mais personne ne 
l’écoute !

Nos visages sont cachés

Nos yeux sont fermés

Où est la cour du collège ?

Où est le soleil et la joie ?

Le professeur continue à parler

Et nous ?  Nous faisons notre voyage !
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ΠΑΜΠΑΦΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2020-2021

Προκοπίου Μυρσίνη, Β6

« MONSIEUR COVID 19 »

Avant toi

J’étais un enfant libre

J’allais à l’école

J’allais dans les parcs

Je vivais près de la nature 

Je jouais avec mes amis

Je m’amusais

Je faisais des choses simples

J’étais très heureux

Après toi

Ma vie a changé

Je reste seul chez moi

Sans mes amis 

Loin de la mer

Loin de la nature

Loin de l’école 

Et j’ai peur ….. 

Notre santé est en danger

Notre vie est vide 

Pourquoi M. Covid ?

Alors « monsieur Covid 19 »

Ecoute bien :

Tu ne peux pas me faire  tomber

Je n’ai pas perdu mon espoir

J’ai la force j’ai la volonté

J’ai l’âme et la patience

Je respecte la nature 

Mais je respecte aussi la science 

Et je suis avec attention tous les règles

Et je me sens libre

Je vais continuer à faire des rêves !

Je vais réussir !

Je vais te gagner !!                                                                                                          

Un enfant libre !
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Κωμοδρόμου Νικολέττα, Α4

Χριστοδούλου Κυριακή, B1
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ΠΑΜΠΑΦΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2020-2021
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιωτίδη-Γαλιούνα Γεωργία, Β.Δ.

α/α Ονοματεπώνυμο Τμήμα Συμμετοχή Βραβείο

1 Λουκά Λουκάς Γ3 Παγκύπριος Διαγωνισμός Χημείας 2
ο

βραβείο

2 Αλφρέδου Μαρίνος Γ3 Παγκύπριος Διαγωνισμός Χημείας 2
ο

βραβείο

3 Μιχαήλ Μιχάλης Γ3 Παγκύπριος Διαγωνισμός Χημείας 2
ο

βραβείο

4 Νακάρ Μοχάμετ Γ3 Παγκύπριος Διαγωνισμός Χημείας 2
ο

βραβείο

α/α Ονοματεπώνυμο Τμήμα Συμμετοχή Βραβείο

1 Λουκά Λουκάς Γ3 Ολυμπιάδα Χημείας Αργυρό

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιωτίδη-Γαλιούνα Γεωργία, Β.Δ.

Ο μαθητής Ελ Ράη Παύλος του Α4 έλαβε την 1η θέση στον Επαρχιακό Διαγωνισμό

Σκακιού.

Οι μαθητές Αλφρέδου Μαρίνος, Αντωνίου Χάρης και Λουκά Λούκας του Γ3 έλαβαν

τμητική διάκριση (έπαινο) στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Γεωγραφίας.

Η μαθήτρια Προκοπίου Μυρσίνη του Β6 έλαβε τιμητική διάκριση (έπαινο) στον

Επαρχιακό Διαγωνισμό Μαθηματικών (ΚΥ.Μ.Ε.).

Ο μαθητής Αλέξανδρος Χοντίνα του Β1 έλαβε την 1η και 2η θέση στον
Παγκύπριο Διαγωνισμό UCMAS νοερής αριθμητικής στην Κύπρο.



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Διακρίσεις

42

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Διακρίσεις

43

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ταπακούδη Ρένα, Γεωργίου Στέλλα, Μιχαήλ Ανδρέας

Η μαθήτρια Παναρέτου Μαρία του Γ4 έλαβε τιμητική διάκριση – έπαινο για τη

συμμετοχή της στον Διαγωνισμό Μαθητικού Δοκιμίου της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου με

θέμα: «200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 1821: το παρελθόν, το

παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού» στην κατηγορία Εικαστική Δημιουργία.

Επεξήγηση του έργου

Στα πλαίσια του διαγωνισμού μαθητικού δοκιμίου της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου με

θέμα: «200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 1821: το παρελθόν, το

παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού», το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής αποφάσισε να

δηλώσει συμμετοχή επιλέγοντας εικαστική δημιουργία.

Η παράμετρος που εκπροσωπείται μέσα από το έργο της μαθήτριας που επιλέγηκε

για αυτή την εργασία είναι: Το ιστορικό πλαίσιο του Αγώνα και η σημασία της

Επανάστασης ως μήνυμα ελευθερίας για όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, όπως

αναφέρεται στο βιβλίο της Γ΄Γυμνασίου «Νεότερη και Σύγχρονη ιστορία» αλλά και μέσα

από άλλες αξιόπιστες ιστορικές πηγές, η Ελλάδα ξεκίνησε την Επανάστασή της για να

απαλλαγεί από την οθωμανική κυριαρχία, έχοντας όμως να αντιμετωπίσει και την Ιερή

Συμμαχία, η οποία αποφασισμένη να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

δεν θα επέτρεπε οποιοδήποτε φιλελεύθερο ή εθνικό κίνημα να ξεσπάσει.

Εντούτοις όμως τα κατάφερε και όχι μόνο απαλλάγηκε από τον τούρκικο ζυγό αλλά

και δημιούργησε ανεξάρτητο κράτος με το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας το 1830.

Κανένα άλλο κίνημα που είχε ξεκινήσει πριν από την Ελληνική Επανάσταση δεν στέφθηκε

με επιτυχία. Έτσι η Ελλάδα σαν μια όμορφη κοπέλα που γεννιέται ξανά (σύμβολο του

νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους) βρίσκει ξανά τις ρίζες της και στέλνει μέσα από

περιστέρια σύμβολα ειρήνης, μηνύματα λευτεριάς, ανεξαρτησίας, ανθρώπινων

δικαιωμάτων, ισότητας και ηρωισμού.

Η υπόλοιπη Ευρώπη, εκείνη την εποχή, είχε μόλις επανέλθει στο μοναρχικό

καθεστώς και δέσποζαν οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες. Σιγά σιγά όμως οι λαοί, ο ένας

μετά τον άλλο ξεσηκώνονται και διεκδικούν την ελευθερία και τη ανεξαρτησία τους,

όπως και τη δημιουργία εθνικού κράτους και φιλελεύθερων καθεστώτων. Αυτό ακριβώς

εκφράζεται μέσα από τις προσωποποιημένες μορφές, οι οποίες συμβολίζουν την Ελλάδα

αλλά και τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
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Ο μαθητής Λουκά Λουκάς του Γ3 έλαβε τιμητική διάκριση στον ΙΔ΄ Παγκύπριου 

Μαθητικού Διαγωνισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με θέμα:

«Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, 

ο μάρτυρας της πίστης και της πατρίδας»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ιακώβου Μαρία, Β.Δ., Φιλόλογος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός: μάρτυρας της πίστεως και της Πατρίδος

«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη του κόσμου,

κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ι-ξηλείψη,

κανένας, γιατί σιέπει την που τα 'ψη ο Θεός μου.

Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντες ο κόσμος λείψει!»

Ο ελληνισμός είναι ένας ήλιος ο οποίος φωτίζει την ανθρωπότητα και που 

κανείς δεν μπορεί να τον σβήσει!

Ο Αρχιεπίσκοπος και εθνομάρτυρας Κύπρου Κυπριανός γεννήθηκε στον

Στρόβολο το 1756. Επέλεξε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο στο μοναστήρι της

Παναγιάς του Μαχαιρά. Στο σχολείο της μονής έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Το

1769 κατήλθε στη Λευκωσία όπου έως το 1772 διδασκόταν ανώτερης εκπαίδευσης

μαθήματα στο Ελληνομουσείο.

Το 1781 χειροτονήθηκε διάκονος και δύο χρόνια αργότερα ταξίδεψε στην

Μολδοβλαχία όπου εγκαταστάθηκε στο Ιάσιο. Εκεί βοήθησε στην οικονομική

ενίσχυση της Μονής, που βρισκόταν σε τρομερή δυσχέρεια ως αποτέλεσμα της

αφόρητης φορολογίας, που είχε επιβληθεί από τους Τούρκους. Ο Κυπριανός

προωθήθηκε στον δεύτερο βαθμό ιεροσύνης και ανέλαβε ιερατικά καθήκοντα στον

καθεδρικό ναό του Ιάσιου και παρακολουθούσε ανώτερες σπουδές στην ηγεμονική

ακαδημία.

Με την πάροδο είκοσι χρόνων επέστρεψε πίσω στη Μονή του Μαχαιρά μαζί με

σπουδαίες δωρεές: χειρόγραφα, εκκλησιαστικά αγγεία και εικόνες. Το 1804 διάφορα

γεγονότα τον ανέδειξαν φύλακα άγγελο της τοπικής κοινότητάς του, σώζοντάς τους

ραγιάδες και τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο από τη μανιακή οργή των Τούρκων.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου τον χειροτόνησε Μέγα Οικονόμο.

Το 1806 ενέκρινε την ανέγερση του ναού του Αγίου Ελευθερίου. Παράλληλα,

μερίμνησε αγιογραφώντας τις εικόνες των Αγίων Στυλιανού, Ελευθερίου και

Χαραλάμπους. Με τεράστια εθνική και πνευματική συμβολή όπως την ίδρυση

σχολείων, τις δωρεές, τις εικόνες, τα συγγράμματα για το πώς αντιμετωπίζονται

επιδρομές από ακρίδες και πώς θεραπεύονται ασθένειες.
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Μετά την εξορία του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και του Μητροπολίτη Κιτίου, ο

Κυπριανός χειροτονήθηκε και ενθρονίστηκε ως νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στις 30

Οκτωβρίου 1810. Δυστυχώς, όταν ο ανθέλληνας Kutchuk Mehmet ανέλαβε ως

κυβερνήτης του νησιού, οι Τούρκοι άρπαξαν την ευκαιρία να αποκτήσουν εύκολα

πλούτο εις βάρος των Ελλήνων της Κύπρου και να μειώσουν τη δύναμη και τα

προνόμια που είχαν αποκτήσει οι Έλληνες εδώ και δεκαετίες. Ένας μαρτυρικός

αγώνας ξεκινούσε!

Μια νύχτα, «μουλωχτή» και μαύρη, μία Παρασκευή νύχτα του δευτερογιούνη,

που θαρρείς πως κρυβόταν από τον θεό, μέσα στα στενά της χώρας, κάλεσαν όλη

την εκκλησία και τους πολιτικούς υπαλλήλους και τους ανακοίνωσαν τη θανατική

ποινή που τους περίμενε. Ως πρόδρομος και οδηγός στον δρόμο του μαρτυρίου, ο

«βοσκός» του κοπαδιού, ο Κυπριανός ήταν ο πρώτος που θυσιάστηκε.

Τα μαρτύρια που βίωσε αριθμήθηκαν σχεδόν πεντακόσια. Αυτή η ανθρώπινη

εκατόμβη και η σφαγή χριστιανών διήρκεσε για αρκετές μέρες. Η Παναγία ντυμένη

στα μαύρα, σπίτια εγκαταλειμμένα. Οι πρώτοι απαγχονισμοί και αποκεφαλισμοί

έλαβαν χώρα το Σάββατο 9 Ιουλίου και συνεχίστηκαν μέχρι τις 14 του ίδιου μήνα.

Συνολικά, τετρακόσια εβδομήντα άτομα έχασαν τη ζωή τους. Παρ' όλα αυτά, ο

Κυπριανός δεν πτοείται στον θάνατο ∙ έχει αδάμαστη και αστείρευτη αγάπη για την

πατρίδα του και θυσιάζεται.

Η πορεία των χριστιανών της Κύπρου συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων. Οι

νέες γενιές ενισχύουν με δέος τον τάφο των μαρτύρων για την πίστη και την

πατρίδα. Ο θάνατός του δεν ήταν άδικος, αφού αρκετοί ήταν αυτοί, που

παραδειγματίστηκαν.
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Πρόγραμμα ERASMUS+ KA229 

«LA PLANETE EST NOTRE PREOCCUPATION ACTUELLE»

Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου συντονίζει τη φετινή σχολική χρονιά

ένα διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με θέμα το περιβάλλον. Στο

πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερις χώρες, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η

Πολωνία. Το πρόγραμμα ειναι δίγλωσσο, στα Γαλλικά και τα Αγγλικά με γενικό

τίτλο: “LA PLANETE EST NOTRE PREOCCUPATION ACTUELLE” («Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΕΙΝΑΙ

ΔΙΚΗ ΜΑΣ EΥΘΥΝΗ»).

Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε

θέματα περιβάλλοντος και οικολογικής συνείδησης. Κάθε χώρα μελετά ένα τοπικό

περιβαλλοντικό πρόβλημα με ευρύτερες προεκτάσεις. Συγκεκριμένα, η Ουγγαρία

(Βουδαπέστη) ασχολείται με τους κινδύνους που απειλούν τον Δούναβη, η Ρουμανία

(Μπουκοβίνα) εξετάζει το πώς η υπερεκμετάλλευση των δασών συντείνει στην

υπερθέρμανση του πλανήτη, η Ιταλία (Ποτσουόλι) θα ερευνήσει το πώς η σεισμική

δραστηριότητα επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων και το περιβάλλον, η Πολωνία

(Τάρνονμπζεγκ) το πώς ο τουρισμός επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον, ενώ η Κύπρος

(Πάφος) θα εξετάσει τις απειλές που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος με ιδιαίτερη έμφαση

στους κινδύνους που απειλούν τη θαλάσσια περιοχή της Πάφου.
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Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες:

•Να γνωρίσουν τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό περιβάλλον των

μεσογειακών νησιών και γενικά όλων των χωρών που είναι στο πρόγραμμα.

•Να συγκεντρώνουν, να συγκρίνουν και να ταξινομούν πληροφορίες.

•Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και συναισθήματα σε μια κοινή

γλώσσα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Γαλλική.

•Να συνεργάζονται ομαδικά μεταξύ τους και με τους εταίρους συνομήλικούς

τους για την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων του περιβάλλοντος.

•Να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο πως ο Πολιτισμός δεν περιορίζεται

στα στενά όρια ενός κράτους αλλά απλώνεται και ενώνει τους λαούς μεταξύ τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών και των περιορισμών που προκάλεσε η

πανδημία του κορωνοϊού, η πρώτη κινητικότητα που ήταν προγραμματισμένη για τον

Οκτώβριο του 2020 στην Κύπρο δεν πραγματοποιήθηκε. Παρά ταύτα, οι μαθητές που

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εργάζονται άοκνα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων

που στοχεύουν στην ανάδειξη της θεματικής του Προγράμματος. Μέχρι στιγμής, οι

μαθητές έχουν μελετήσει και δημιουργήσει παρουσιάσεις με θέματα όπως: «Η

Μεσόγειος θάλασσα και η ρύπανση» και «Οι χελώνες καρέτα-καρέτα», «Τρόποι

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος», και «Περιβαλλοντικές οργανώσεις

προστασίας της Θάλασσας».

Ακόμη, διεξήχθηκε ένας διαδικτυακός διαγωνισμός μεταξύ των πέντε

εμπλεκομένων χωρών στον οποίο έλαβαν μέρος 150 μαθητές/τριες και 20

καθηγητές/τριες, για την ανάδειξη της καλύτερης αφίσας. Νικητές αναδείχθηκαν οι

μαθητές/τριες του ιταλικού σχολείου. Η αφίσα της Πολωνίας έχει επιλεγεί από το

σχολείο μας για να κοσμήσει τις μάσκες -Covid, που θα δοθούν στους/στις

μαθητές/τριες και τους/τις καθηγητές/τριες του προγράμματος.

Οι εμπειρίες, οι δραστηριότητες, καθώς και η προσωπική και η επαγγελματική

ανάπτυξη που θα προκύψει από το πρόγραμμα αυτό είναι τεράστιας σημασίας τόσο

για τους συμμετέχοντες, όσο και τις σχολικές μονάδες που εκπροσωπούν.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες από

όλες τις χώρες να προβληματιστούν και να αναζητήσουν λύσεις στα οικολογικά

προβλήματα που ταλανίζουν ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς η ρύπανση και η μόλυνση

του περιβάλλοντος δε γνωρίζουν σύνορα.
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Πιο συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες

δραστηριότητες:

•Με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, σε συνεργασία με το

Πρόγραμμα CYMEPA, έγινε αγορά σπόρων, χώματος και βιολογικού λιπάσματος για τη

δημιουργία βιολογικού λαχανόκηπου στον χώρο του σχολείου μας.

•Στις 17/05/2021 ομάδα μαθητών/τριών του σχολείου μας παρουσίασε το

πρόγραμμα στο πλαίσιο συνέντευξης που δόθηκε στο Radio Cosmos.

•Στις 18/05/2021 διεξήχθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “La vie marine et

les tortues” («Η θαλάσσια ζωή και οι χελώνες»). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

έγιναν δύο παρουσιάσεις από λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων

Ερευνών: η πρώτη έγινε από τη δρα Μαρία Ρούσου και έφερε τον τίτλο “Marine Litter

Pollution: A worldwide problem”, ενώ η δεύτερη από την κ. Μελίνα Μάρκου με τίτλο

“Marine Turtles in Cyprus”. Το σεμινάριο παρακολούθησαν μαθητές/τριες και

εκπαιδευτικοί από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες.
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•Στις 28/05/2021 ομάδα μαθητών/τριών του σχολείου μας συμμετείχε σε

εκστρατεία καθαριότητας της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου και ευαισθητοποίησης

του κοινού για την αναγκαιότητα προστασίας των παραλιών. Η δράση υλοποιήθηκε

σε συνεργασία με τον Δήμο Γεροσκήπου και εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας

«Καθαρίζω την Κύπρο» που διοργανώνει το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το

Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΟΛΩΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 

“LA PLANETE EST NOTRE PREOCCUPATION ACTUELLE” 

«Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ EΥΘΥΝΗ»

Την Τετάρτη, 09/06/2021, μαθητές/τριες του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής

Γεροσκήπου επισκέφθηκαν το Πράσινο Σημείο Κολώνης. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε

σειρά περιβαλλοντικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με θέμα: «“LA

PLANETE EST NOTRE PREOCCUPATION ACTUELLE” (Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

EΥΘΥΝΗ), στο οποίο συμμετέχουν μαθητές/τριες του σχολείου μας.

Εκεί τους υποδέχθηκαν η κ. Άννα Τσέλεπου, εκπρόσωπος της ΜΚΟ «ΑΚΤΗ», η κ.

Έλενα Δανιήλ, εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Cans for Kids» ο κ. Μάριος Νικήτα, εκπρόσωπος του

Δήμου Γεροσκήπου, ενώ το παρών του έδωσε και ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, κ. Μιχάλης

Παυλίδης.

Αφού οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν στον χώρο απόθεσης των οικιακών αποβλήτων, η

κ. Δανιήλ ενημέρωσε τα παιδιά για το έργο της ΜΚΟ «Cans for Kids», η οποία έχει ως στόχο

να προωθήσει την περιβαλλοντική συνείδηση στην Κύπρο, μαζεύοντας και ανακυκλώνοντας

τενεκεδάκια αλουμινίου, χρησιμοποιώντας τα έσοδα για αγορά ιατρικού εξοπλισμού για

τους θαλάμους των κυπριακών νοσοκομείων. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κ. Δανιήλ:

«Για κάποιους ανθρώπους τα τενεκεδάκια αυτά αποτελούν σκουπίδια, ενώ για άλλους

αποτελούν νέα υλικά και ελπίδα για το μέλλον».
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Γεμάτοι λοιπόν ενθουσιασμό, οι μαθητές/τριες μας ανέλαβαν δράση! Χωρίς δισταγμό

άρχισαν να συλλέγουν τα τενεκεδάκια που βρίσκονταν σε ειδικό κάδο και να τα τοποθετούν

σε σακούλια, τα οποία θα μεταφέρονταν για ανακύκλωση στον τελικό προορισμό τους.

Έτσι, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά στον τρόπο συλλογής των

ανακυκλώσιμων υλικών, να αντιληφθούν την τεράστια σημασία της ανακύκλωσης στη ζωή

μας αλλά και να συμβάλουν στο έργο της ΜΚΟ «Cans for Kids» για αγορά εξοπλισμού της

παιδικής πτέρυγας του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Γεμάτοι νέες γνώσεις και εμπειρίες οι μαθητές/τριες πήραν τον δρόμο της επιστροφής,

αφού πρώτα ανανέωσαν το ραντεβού τους με τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΑΚΤΗ»

αλλά και με τον Δήμο Γεροσκήπου για περισσότερες περιβαλλοντικές δραστηριότητες!
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Στo  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Εράσμους+ <<La planete est notre preoccupation 

actuelle>> συμμετέχουν οι πιο κάτω μαθητές/τριες:

1. Β1 - Μητροκλή Δέσποινα Στυλιάνα 

2. Β3 - Σιήκχο Διάρ

3. Β4  - Ξενοφώντος Νίκος 

4. Β6 - Γρηγορίου Χρύσα 

5. Β6 - Παρτσινέβελου Αγγελική 

6. Β6 - Προκοπίου Μυρσίνη 

7. Β6 - Σάββα Παναγιώτα 

8. Γ3 - Λουκά Λουκάς 

9. Γ3 - Νάκαρ Μοχάμετ 

10. Γ3 - Νικάνδρου Μαρία 

11 .Γ3 - Σάββα Παρασκευή Αντιγόνη 

12 .Γ4 - Αθανασιάδης Νικόλας 

13. Γ4  - Παναρέτου Μαρία 

14 .Γ5  - Ιωάννου Ιακώβη 

15. Γ5 - Νεοφύτου Ιωάννης 

16 .Γ5 - Τοσουνίδου Χριστιάνα 

17 .Γ6 - Ηλία Ολυμπία 

18. Γ6 - Θεμιστοκλέους Λούκας

Το πρόγραμμα συντονίζει η κ. Αθηνά Νεοφύτου, Β.Δ., καθηγήτρια Γαλλικής

Φιλολογίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής καθηγητές/τριες: κ. Ανδρέου

Ροδοθέα, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας, κ. Αριστείδου Ελίζα, καθηγήτρια Βιολογίας,

κ. Γεωργίου Στέλλα, Φιλόλογος, κ. Βασιλείου Βασίλης, Φιλόλογος και η κ. Ζήνωνος

Ζήνωνος, καθηγήτρια Γεωγραφίας.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ



Σχολική Χρονιά 2020-2021 1. Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα ERASMUS +

65

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ



Σχολική Χρονιά 2020-2021 1. Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα ERASMUS +

67

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Programme Erasmus

<< La planète est notre préoccupation actuelle>>

2020-2022
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Βιολογικός λαχανόκηπος
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Βιολογικος λαχανόκηπος
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Συμμετοχή του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου στο                                      

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «I am not a target»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (15 – 19 Μαρτίου 2021)

Αδιαμφισβήτητα, η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο

βαθμό το τοπίο της εκπαίδευσης στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ωστόσο, δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει την υλοποίηση των ευρωπαϊκών

προγραμμάτων Erasmus.

Κατά την περίοδο 15/03/2021 – 19/03/2021 ομάδα εκπαιδευτικών του Γυμνασίου

Αγ. Παρασκευής Γεροσκήπου συμμετείχε σε διαδικτυακή κινητικότητα που διοργάνωσε

η Ελλάδα (12ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με

θέμα: «I am not a target». Πέραν των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο,

στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τη Ρουμανία, την Ιταλία,

την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι διαδικτυακές συναντήσεις διεξήχθησαν σε απογευματινό χρόνο και

περιελάμβαναν παρουσιάσεις γύρω από τον θεματικό άξονα του σχολικού εκφοβισμού

(bullying). Πιο συγκεκριμένα, η πτυχή που αναδείχθηκε ήταν η Ψηφιακή Ασφάλεια

(Digital Safety and Security) ως απάντηση στον Σχολικό Εκφοβισμό.

Αναντίρρητα, η παρουσία του σχολείου μας στη διαδικτυακή αυτή κινητικότητα

ήταν εξαιρετικής σημασίας. Πρώτιστα, έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να

μοιραστούν εμπειρίες και να ανταλλάξουν ιδέες με συναδέλφους τους από άλλες

χώρες. Συνάμα, είχαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τα εφόδιά τους

σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό και κατ’ επέκταση να συμβάλουν στην

αντιμετώπισή του στο πλαίσιο της δικής τους σχολικής μονάδας, μεταδίδοντας την

τεχνογνωσία που απέκτησαν στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό.

Εν κατακλείδι, μπορεί με βεβαιότητα να λεχθεί ότι η εν λόγω διαδικτυακή

κινητικότητα, στην οποία συμμετείχαν 100 περίπου εκπαιδευτικοί από έξι χώρες,

ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το επόμενο «διαδικτυακό ραντεβού» των

εταίρων δόθηκε για τον ερχόμενο Μάιο, με διοργανώτρια χώρα τη Ρουμανία. Σε αυτή

τη διαδικτυακή κινητικότητα θα συμμετέχουν τόσο εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές.

«Ραντεβού», λοιπόν, στη Ρουμανία!

Βασίλειος Βασιλείου

Φιλόλογος – Συντονιστής Προγράμματος 
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Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Γεροσκήπου: Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+ «I am not a target»

Με διαδικτυακή κινητικότητα ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Erasmus+ “I am not a target” στο οποίο συμμετείχε από το 2018 το Γυμνάσιο Αγίας

Παρασκευής Γεροσκήπου. Το εν λόγω πρόγραμμα είχε ως θέμα τον Σχολικό

Εκφοβισμό (Bullying) και ήταν διετούς διάρκειας. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας του

κορωνοϊού η διάρκειά του παρατάθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Σε αυτό

συμμετείχαν έξι συνολικά χώρες: Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία,

Ισπανία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εικονική κινητικότητα που διοργανώθηκε από

τη Ρουμανία (Bistrita) που ήταν και η συντονίστρια χώρα. Η κινητικότητα αυτή με

τίτλο “Living in an imperfect peace” διεξήχθη σε απογευματινό χρόνο κατά την

περίοδο 10 – 14 Μαΐου 2021. Στις διαδικτυακές δραστηριότητες συμμετείχε πολύ

μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών από τις έξι χώρες.

Η ιστορία μιας πέτρας: από τη βία στην αγάπη!!!

Εργασίες μαθητών του σχολείου μας.
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Συνολικά στο πλαίσιο προγράμματος πραγματοποιήθηκαν έξι κινητικότητες, εκ

των οποίων οι τέσσερις με φυσική παρουσία και οι δύο μέσω τηλεδιάσκεψης:

•Κύπρος (Πάφος) “Bullying and Socio-Emotional learning – Bullying leaves

bruises inside” (26 – 30 Νοεμβρίου 2018)

•Πορτογαλία (Almada) “Cyberbullying in everyday life” (18-22 Μαρτίου 2019)

•Ιταλία (Vedano Olona) “Educational strategies for preventing bullying in the

school – The Tri-Pax Method” (23-27 Σεπτεμβρίου 2019)

•Ισπανία (Torrejón de Ardoz) “Vulnerability of butterflies – students in a digital

world” (18-22 Νοεμβρίου 2019)

•Ελλάδα (Δράμα) “Digital safety and security” (15-19 Μαρτίου 2021 / εικονική

κινητικότητα)

•Ρουμανία (Bistrita) “Living in an imperfect peace” (10-14 Μαΐου 2021 /

εικονική κινητικότητα)

Αδιαμφισβήτητα, η παρουσία του Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής στο πρόγραμμα “I

am not a target” είχε πολλαπλά οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις κινητικότητες αλλά και στις δραστηριότητες

που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κινητικοτήτων. Η περίοδος υλοποίησης του

προγράμματος (2018-2021) υπήρξε μία πάρα πολύ δημιουργική περίοδος. Μέσα από

τη διαρκή αλληλεπίδραση με μαθητές και εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες της

Ευρώπης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τις διάφορες

πτυχές του σχολικού εκφοβισμού και παράλληλα να συμβάλουν στην πρόληψη και

την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος μέσω της ανταλλαγής ιδεών,

προτάσεων, καλών πρακτικών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, υπήρξε κοινή η διαπίστωση ότι όλοι

είμαστε διαφορετικές αλλά συνάμα όμοιες πεταλούδες, έτοιμοι να πετάξουμε σε έναν

κόσμο απαλλαγμένο από τη βία και τις συγκρούσεις, σε έναν κόσμο γεμάτο αγάπη

και ενσυναίσθηση.

Βασίλειος Βασιλείου

Φιλόλογος – Συντονιστής Προγράμματος 
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Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα SEMEP UNESCO

Το δίκτυο SEMEP είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρών της

Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Στόχος

του προγράμματος “Semep Unesco” είναι η συσχέτιση του φυσικού και του

κοινωνικού περιβάλλοντος με τις πολιτιστικές αξίες των λαών της Νοτιοανατολικής

Μεσογείου. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής

έρευνας, με τρόπο που να ενσωματώνει τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά

θέματα σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και σε ζητήματα ειρήνης και

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων,

Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

Το σχολείο μας συμμετέχει ήδη για 3η συνεχόμενη χρονιά, έχει κατακτήσει την

πρώτη Παγκύπρια θέση το 2018 – 2019 ενώ το 2019 – 2020 έλαβε διάκριση.

Φέτος το “SEMEP Unesco” θα συμμετάσχει στο πλαίσιο του

#VirtualScyenceFair2021.

Το σχολείο μας συμμετέχει με την ακούλουθη πενταμελή ομάδα μαθητριών:

Αθανασιάδου Νίκη, Β5

Αθανασιάδου Μαρία, Α1

Γεωργιάδου Κατερίνα, Α1

Θεοδοσίου Άννα – Μαρία, Α1

Θεοδοσίου Άννα – Σοφία, Α1

Υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος είναι η κα. Ασπασία Ζήνωνος,

καθηγήτρια Γεωγραφίας

Το θέμα της μελέτης του σχολείου για φέτος είναι:

«Από το Αγρόκτημα στο πιάτο μας: Σιτάρι, Λάχανο, Σπανάκι, Κρεμμυδάκι,

Σέλινο, Μαϊντανός και Ρόκα»

Οι μαθητές του σχολείου μας βοήθησαν τα κορίτσια να φτιάξουν ένα Εποχιακό

Βιολογικό Λαχανόκηπο, όπου φύτεψαν βιολογικούς σπόρους και βιολογικά μικρά

φυτά καθώς και Γενετικά Τροποποιημένους Σπόρους, έτσι ώστε να παρατηρήσουν

την ανάπτυξή τους και συγκρίνουν την παραγωγικότητά τους με σταθερούς

παράγοντες όπως: το φως, το έδαφος, το νερό και τη θερμοκρασία.
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Αφίσα του σχολείου μας από τη συμμετοχή μας στο 

#VirtualScyenceFair2021
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Νέοι Δημοσιογράφοι

Οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the

Environment-YRE) είναι ένα διεθνές δίκτυο νέων ηλικίας 11-21 ετών, που

ασχολούνται με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και την Εκπαίδευση για την

Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD), που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 34 χώρες και

συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-international.org), που εδρεύει στην

Κοπεγχάγη (Δανία).

Οι μαθητές και μαθήτριες ως «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»,

μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνείς διαγωνισμούς διερευνώντας περιβαλλοντικά

ζητήματα που επηρεάζουν την κοινότητά τους ή την Κύπρο γενικότερα,

επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές, τους καταναλωτές, τα ΜΜΕ, κ.ά., και

προτείνουν αειφορικές λύσεις, υποβάλλοντας είτε διερευνητικά Άρθρα είτε

Φωτογραφίες είτε Φιλμάκια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για

το Περιβάλλον» της Κύπρου επικοινωνούν με μαθητές/τριες σε άλλες χώρες μέσω

ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή διαγωνισμό. Στη

Δημόσια Μέση εκπαίδευση συμμετέχουν 36 Γυμνάσια και 20 Λύκεια. Συμμετέχουν

επίσης και δύο Ιδιωτικά σχολεία Μέσης εκπαίδευσης.

Για την Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη

κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας» και το πρόγραμμα

επιχορηγείται από τη CYTA.

Το σχολείο μας συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Υπεύθυνη

καθηγήτρια του προγράμματος είναι κα. Ασπασία Ζήνωνος, καθηγήτρια

Γεωγραφίας. Οι τέσσερις μαθήτριες που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:

Κωνσταντίνου Παντελίτσα, Α6

Αλεξάνδρου Σωτηρία, Β5

Χαραλάμπους Μαριλένα, Β5

Σάββα Παρασκευή Αντιγόνη, Γ3

Η μαθήτρια Σάββα Παρασκευή Αντιγόνη έχει ετοιμάσει και δημοσιεύσει σε

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το κατωτέρω άρθρο:

«Θαλάσσιες Χελώνες της Κύπρου: Μια περιβαλλοντική πληγή»
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http://pafosnet.com/thalassies-chelones-tis-kuprou-mia-

perivallontiki-pligi-meleti-mathitrias-tou-gumnasiou-

geroskipou?fbclid=IwAR1TDpafEWeoS1iuVUNArGggCbQB3k

bVNfdDeisXc_PvqBs8D2ceIIQUxuk

http://pafosnet.com/thalassies-chelones-tis-kuprou-mia-perivallontiki-pligi-meleti-mathitrias-tou-gumnasiou-geroskipou?fbclid=IwAR1TDpafEWeoS1iuVUNArGggCbQB3kbVNfdDeisXc_PvqBs8D2ceIIQUxuk
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Χρυσοπράσινο Φύλλο

2019-2021

Στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 και 2020 – 2021 το σχολείο μας, το

Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο διετές

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο».

Από το 1994 μέχρι σήμερα λειτουργεί σταθερά η συνεργασία σχολείων της Ελλάδας

και της Κύπρου σε αυτό το πρόγραμμα διασχολικών συμπράξεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1994 με πρωτοβουλία και κατάθεση πρότασης

οργάνωσης. Οι μαθητές από Ελλάδα και Κύπρο έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν.

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά διδάσκονται για διάφορα περιβαλλοντικά

θέματα, καθώς και προϊόντα που μας χαρίζει απλόχερα η φύση.

Υπεύθυνη προγράμματος είναι η καθηγήτρια Γεωγραφίας κα. Ασπασία Ζήνωνος με

συντονίστριες τις Β.Δ. κα. Γαλιούνα Γιόλα και κα. Περδίου Αλεξάνδρα.

Το Ελληνικό Σχολείο που συμμετέχει με το σχολείο μας είναι το Μουσικό Γυμνάσιο

Κορίνθου.

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη, δεν

καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις ανταλλαγές επισκέψεων, έτσι η συνεργασία μας

συνεχίστηκε διαδικτυακά.

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τα πιο κάτω:
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α/

α Ονόματα Μαθητών/τριων Τμήμα

1 Θεμιστοκλέους Λουκάς Γ6

2 Χοντίνα Αλέξανδρος Β1

3 Χριστοδούλου Ανδρέας Β1

4 Νεοφύτου Ιωάννης Γ5

5 Τσούκκας Κωνσταντίνος Γ5

1 Παπαστυλιανού Νάταλυ Γ6

2 Χατζηιωάννου Ευθυμία Γ6

3 Σουραϊλίδου Μαρία Β5

4 Γρηγορίου Χρύσα Β6

5 Παντελούκα Αγνή Β6

6 Παρτσινέβελου Αγγελική Β6

7 Προκοπίου Μυρσίνη Β6

8 Χατζηγεωργίου Ματσούκη Δημητριάνα Γ2

9 Κούπανου Παυλίνα Γ5
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Επίσκεψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου

Κατά την περσινή χρονιά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την υπεύθυνη

καθηγήτρια του προγράμματος στο ελληνικό σχολείο. Ακολουθεί μια πλήρης αναφορά με

τις δράσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Από την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η

επίσκεψη της καθηγήτριας Ασπασίας Ζήνωνος, υπεύθυνης του προγράμματος

«Χρυσοπράσινου Φύλλου», στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Μουσικό Γυμνάσιο

Κορίνθου.

Το πρόγραμμα είναι διετές, το ταξίδι του έχει ήδη αρχίσει και θα ολοκληρωθεί

μέσα στη διετία 2019 – 2021. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών η καθηγήτρια είχε

επισκεφτεί το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου, όπου και πραγματοποιήθηκε μια πρώτη

ενημέρωση της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ομάδας καθώς και της Μαθητικής Ομάδας για το

πρόγραμμα. Επίσης, έγιναν επισκέψεις σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς

επίσης ήταν και επίτιμη καλεσμένη τόσο του Σχολείου όσο και του Δήμου Κορινθίας στη

φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, που έγινε με συνοδεία της Μουσικής

Μπάντας του σχολείου.

Την πρώτη μέρα στην Κόρινθο, τόσο οι συνάδελφοι όσο και μαθητές του σχολείου

υποδέχθηκαν την καθηγήτρια μ’ ένα θερμό καλωσόρισμα.

Την Παρασκευή έγινε συγκέντρωση της Ελληνικής μαθητικής ομάδας, όπου και

έγινε ενημέρωση και παρουσίαση των παιδιών της Κύπρου μέσα από γραπτή συνέντευξη

που τους είχε γίνει. Επίσης, έγινε δοκιμή κάποιων παραδοσιακών εδεσμάτων που

έστειλε η αποστολή της Κύπρου. Παράλληλα τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου ετοίμασαν

δωράκια και τα έστειλαν στους μαθητές του σχολείου μας.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον ισθμό της Κορίνθου, στο Ναύπλιο και σε

διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Η διαμονή τελείωσε με ένα ξεχωριστό

δείπνο με τη Διευθύντρια του σχολείου, κα. Ειρήνη Καραπατά και τον Δήμαρχο της

Κορίνθου.

Η πρώτη επίσκεψη ολοκληρώθηκε αφήνοντας μια γλυκιά αναμονή για τις επόμενες

επισκέψεις που θα ακολουθήσουν.

Το πρόγραμμα προσφέρει πολλά τόσο σε μαθητές όσο και σε καθηγητές: την

ευκαιρία να γνωρίσουν νέα πράγματα, να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες και να

αποκτήσουν για πάντα αξέχαστες εμπειρίες και αναμνήσεις.

Δυστυχώς, η δεύτερη χρονιά της συνεργασίας των δύο σχολείων περιορίστηκε στις

διαδικτυακές επικοινωνίες, λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 

Χρυσοπράσινο Φύλλο 

97



Σχολική Χρονιά 2020-2021

98



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

99



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

100



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

101



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

102



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

103



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

104



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

105



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

106



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ανακήρυξη Κυπριακής

Δημοκρατίας  

107



Σχολική Χρονιά 2020-2021
28η Οκτωβρίου 1940

Πλατεία Γεροσκήπου   

108



Σχολική Χρονιά 2020-2021
28η Οκτωβρίου 1940

Πλατεία Γεροσκήπου   

109



Σχολική Χρονιά 2020-2021
28η Οκτωβρίου 1940

Πλατεία Γεροσκήπου   

110



Σχολική Χρονιά 2020-2021
28η Οκτωβρίου 1940

Πλατεία Γεροσκήπου   

111



Σχολική Χρονιά 2020-2021
28η Οκτωβρίου 1940

Πλατεία Γεροσκήπου   

112



Σχολική Χρονιά 2020-2021 28η Οκτωβρίου 1940   

113



Σχολική Χρονιά 2020-2021 28η Οκτωβρίου 1940   

114



Σχολική Χρονιά 2020-2021 28η Οκτωβρίου 1940   

115



Σχολική Χρονιά 2020-2021 28η Οκτωβρίου 1940   

116



Σχολική Χρονιά 2020-2021 28η Οκτωβρίου 1940   

117



Σχολική Χρονιά 2020-2021 28η Οκτωβρίου 1940   

118



Σχολική Χρονιά 2020-2021 28η Οκτωβρίου 1940   

119

Τελετή Παράδοσης του Λαβάρου, της Ελληνικής και 

της Κυπριακής Σημαίας

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που κατάφεραν χάρις στη συστηματική μελέτη, την

αδιάκοπη προσπάθεια και την αγάπη προς τη μάθηση να πάρουν μια θέση στην 11άδα

του σχολείου μας. Συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο την προσπάθειά σας. Η δική σας πρόοδος

μας κάνει όλους περήφανους.

Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου αναθέτει σε σας, τους άριστους των

αρίστων στο ήθος και την επίδοση, την τιμή, το καθήκον και την ευθύνη να φέρετε και

να διαφυλάσσετε το λάβαρο του σχολείου και τα ιερά σύμβολα του έθνους και του

κράτους. Ως Διευθυντής του Σχολείου, σας τα εμπιστεύομαι και σας καλώ να φανείτε

αντάξιοι αυτής της τιμής.

Το Λάβαρο του σχολείου, που θα φέρει ο Λουκά Λουκάς της Γ3, έχει ως έμβλημα

τη μορφή της Αγίας Παρασκευής. Το Γυμνάσιο Γεροσκήπου έχει την ιδιαίτερη τιμή να

φέρει την ονομασία «Αγία Παρασκευή». Το σχολείο μας φέρει το όνομά του από τον

ομώνυμο ναό της ενορίας της περιοχής, της οποίας αποτελεί και καύχημα. Αυτή η

μεγάλη εκκλησιαστική μορφή είναι η προστάτιδα Αγία του Σχολείου μας. Η Αγία

Παρασκευή μας καθοδηγεί ώστε να γίνουμε και εμείς κοινωνοί των χριστιανικών

οικουμενικών αξιών της αγάπης και της ελευθερίας και οι μαθητές και μαθήτριές μας να

πάρουν ανθρωπιά και γνώσεις!
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Η Ελληνική Σημαία, που θα φέρει η Παπαχριστοφόρου Ιωάννα της Γ2, περιέχει

εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και εναλλασσόμενες λευκές και κυανές παράλληλες

λωρίδες. Μέσα σε ένα κυανό τετράγωνο στο πάνω μέρος, υπάρχει ένας λευκός

σταυρός. Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα ξεχωριστά, από τη λέξη

"Eλευθερία". Επίσης είναι τόσες όσες και οι συλλαβές του "Ελευθερία ή Θάνατος". Ο

λευκός σταυρός συμβολίζει την αφοσίωση των Ελλήνων στην Ορθόδοξη Χριστιανική

Πίστη, καθώς και τη συμβολή της Εκκλησίας στους αγώνες του Έθνους. Η Ελληνική

Σημαία κυματίζει πάντα μαζί με την Κυπριακή τονίζοντας την ελληνική ταυτότητα και

καταγωγή μας. Σε όλους τους αγώνες του Έθνους, οι ήρωες μας πολέμησαν και

υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους το ιερό αυτό σύμβολο.

Η Κυπριακή Σημαία, που θα φέρει η Παναρέτου Μαρία της Γ4, προβάλλει το

χάρτη της Κύπρου με πορτοκαλί χρώμα σε άσπρο φόντο. Το πορτοκαλί χρώμα

συμβολίζει τον χαλκό, που ήταν άλλοτε άφθονος στο νησί μας. Κάτω από την Κύπρο

υπάρχουν δύο κλαδιά ελιάς ενωμένα στις άκρες, τα οποία συμβολίζουν την ειρήνη

μεταξύ όλων των κατοίκων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων,

Μαρωνιτών και Λατίνων.

Η Κυπριακή σημαία, το κρατικό σύμβολό μας, δίνει υλική υπόσταση στην έννοια

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η Κυπριακή Σημαία που αναγνωρίζεται ως το

επίσημο σύμβολο ολόκληρης της Κύπρου και που κυματίζει δίπλα στις άλλες Σημαίες

των κρατών μελών: του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

όλων των άλλων Διεθνών Οργανισμών.

Παιδιά, διατηρήστε στη μνήμη σας τους αγώνες των προγόνων σας που

αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση και τόσες θυσίες ώστε η Κύπρος να μείνει ενωμένη δίχως

διαχωριστικές γραμμές. Οι σκλαβωμένες πόλεις και τα σκλαβωμένα χωριά μας

περιμένουν να υψωθεί ξανά σε αυτά και να τους φέρει το μήνυμα της λευτεριάς.

Διεκδικήστε την επικράτηση στο νησί μας μιας μόνιμης, μιας αδιατάρακτης ειρήνης

που θα αγκαλιάζει όλους τους νόμιμους κατοίκους της χώρας μας.

Ιωάννης Χατζηγιάγκου

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020
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Ημέρα καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 1983, ο Ραούφ Ντενκτάς ενέργησε συνωμοτικά και με τις

ευλογίες της Τουρκίας ενίσχυσε τα φυλάκια κατά μήκος της «Πράσινης Γραμμής»,

απέκοψε κάθε επικοινωνία με τα Κατεχόμενα και κάλεσε τους «βουλευτές» του σε δείπνο

στο γραφείο του, όπου τους ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανακηρύξει το

ψευδοκράτος του.

Η απόφαση του Ντενκτάς και της Άγκυρας προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και το

Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. με 13 ψήφους υπέρ, μια αποχή και μια εναντίον,

καταδίκασε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ακόμα και σήμερα, ύστερα από τριάντα

έξι ολόκληρα χρόνια, καμιά χώρα δεν αναγνώρισε το ψευδοκράτος, εκτός από τον

υποκινητή της δημιουργίας του, την Τουρκία.

Πώς, όμως, φθάσαμε στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους; Ας κάνουμε μια ιστορική

αναδρομή για να δούμε την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στο νησί μας, που αρχίζει

εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Η Τουρκία ήρθε στην Κύπρο το 1571 και έφυγε ύστερα από τρεις αιώνες, αφού

παραχώρησε το νησί στη Βρετανία το 1878. Ο πληθυσμός του νησιού ήταν, σύμφωνα με

την απογραφή του 1881, μόλις 186.173 κάτοικοι, από τους οποίους οι 45.000 μόνο ήταν

οι Τούρκοι.

Τα πράγματα έμειναν σε σταθερό σημείο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 1914, όταν η Τουρκία

αρνήθηκε να μπει στον πόλεμο παρά το πλευρό των δυτικών συμμάχων και η Αγγλία

κήρυξε άκυρη τη συμφωνία του 1878 και προσάρτησε την Κύπρο στη Βρετανική

αυτοκρατορία. Η Τουρκία δεν αντέδρασε στην ενέργεια αυτή της Βρετανίας και σε δυο

μάλιστα περιπτώσεις αργότερα τη δέχτηκε αδιαμαρτύρητα: στις 10 Αυγούστου 1920, με

τη συμφωνία των Σεβρών, η οποία επικυρώθηκε αργότερα με τη συνθήκη της Λωζάνης

στις 23 Αυγούστου 1923. Με βάση τη συνθήκη αυτή, η Τουρκία εγκατέλειπε κάθε

δικαίωμά της πάνω στην Κύπρο και αναγνώριζε την προσάρτηση της νήσου στην αγγλική

επικράτεια. Το άρθρο 20 της συνθήκης ήταν ξεκάθαρο:

«Η Τουρκία δηλώνει ότι αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου που

ανακηρύχθηκε από τη βρετανική Κυβέρνηση στις 5 Νοεμβρίου 1914».

Τα χρόνια κυλούσαν και το νησί μας βρισκόταν υπό αγγλική κατοχή. Φθάνουμε στη

δεκαετία του 1950, οπότε άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ 1955 – 59. Οι Έλληνες επιδιώκουν

με την ΕΟΚΑ την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και η Τουρκία υποδαυλίζει το

φυλετικό μίσος και καταστρώνει σχέδια για ν’ αποκτήσει δικαιώματα στο νησί. Έτσι

ξεκίνησε έναν αγώνα αναγνώρισης κάποιων δικαιωμάτων, ενώ ο τουρκοκύπριος ηγέτης
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Φαζίλ Κουτσιούκ, που πηγαινοερχόταν στην Άγκυρα για οδηγίες, πρόβαλλε την αξίωση

για διαμελισμό της Κύπρου στον 35ο παράλληλο, που δεν ήταν τίποτε άλλο από μια

γραμμή που χώριζε στα δυο το νησί από τα Κόκκινα μέχρι το Βαρώσι, δηλαδή κάτι

περίπου όπως είναι σήμερα η γραμμή Αττίλα. Ο Κουτσιούκ δεν έκανε καμιά

προσπάθεια να αποκρύψει την ανάμειξη της Τουρκίας και τους επεκτατικούς της

σκοπούς. Έτσι στις 3 Φεβρουαρίου 1958 είπε σαν επέστρεψε από ταξίδι στην Άγκυρα:

«Εάν η δύναμή μας στην Κύπρο αποδειχθεί ανεπαρκής, η μητέρα πατρίδα είναι έτοιμη

να έλθει σε βοήθειά μας. Δεν υπάρχει λόγος απογοήτευσης. Ο διαμελισμός θα γίνει

χίλια τοις εκατό».

Εν τω μεταξύ η τουρκοκυπριακή τρομοκρατική οργάνωση ΤΜΤ άρχισε να φέρνει και

οπλισμό μυστικά από την Τουρκία, για να εξοπλίσει τους Τουρκοκύπριους εξτρεμιστές

και αυτούς που μισούσαν την ειρηνική συμβίωση. Ο εξοπλισμός έφερε τη διχόνοια και

το αίμα. Δυο Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι, που υποστήριζαν την ειρηνική συνύπαρξη

και καλούσαν τους εξτρεμιστές να σκεφτούν λογικά, δολοφονήθηκαν.

Ταυτόχρονα με την καθοδήγηση της Τουρκίας άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτοι

καθαροί θύλακες των Τουρκοκυπρίων μετά την έκρηξη των διακοινοτικών

συγκρούσεων το 1963, με την ΤΜΤ να προσπαθεί να επιβάλει δια πυρός και αίματος τα

διαμελιστικά σχέδια της Τουρκίας. Οι Τουρκοκύπριοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν

τα χωριά τους και να εγκατασταθούν σε «καταυλισμούς» στην περιοχή βόρεια της

Λευκωσίας και αλλού, ενώ ταυτόχρονα όσοι υποστήριζαν τη συνύπαρξη Ελλήνων και

Τούρκων τους δολοφονούσαν.

Επιδίωξη της Τουρκίας ήταν να παρουσιαστούν οι δυο κοινότητες ότι δεν μπορούσαν

να συμβιώσουν. Συνολικά οι Τουρκοκύπριοι εκβιάστηκαν να εγκαταλείψουν τα 103

χωριά τους και να μεταβούν στους καταυλισμούς που στήθηκαν με τη βοήθεια της

Τουρκίας. Όμως η Τουρκία δεν έμεινε για πολύ στο παρασκήνιο. Η πρώτη ανοιχτή

δράση της πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1964 με την εισβολή της στην περιοχή

Κοκκίνων, όπου τα αεροπλάνα της σκόρπισαν τον όλεθρο, την καταστροφή και τον

θάνατο. Όμως τα σχέδιά της θα ολοκληρώνονταν ύστερα από μια δεκαετία.

Τον Ιούλιο του 1974 η Τουρκία ανέλαβε στρατιωτική δράση για δεύτερη φορά, σαν

βρήκε με το προδοτικό πραξικόπημα τη χρυσή ευκαιρία που περίμενε για να βάλει πόδι

στο νησί, αφού στις 15 Ιουλίου 1974, αξιωματικοί και στρατιώτες της Εθνικής

Φρουράς, υποκινούμενοι από τους πραξικοπηματίες της Ελλάδας, πήρε τον οπλισμό

που τους έδωσε η Κύπρος μας, για να την προστατεύουν από τους εχθρούς της,

επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.



Σχολική Χρονιά 2020-2021 Ημέρα καταδίκης της 

ανακήρυξης του ψευδοκράτους   

130

Στις 20 Ιουλίου 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο από τις ακτές της Κερύνειας, αφού 

σκότωσε αθώους, λεηλάτησε τις εκκλησίες και τα σπίτια μας, έδιωξε με τη βία τους κατοίκους, 

εγκατάστησε το στρατό της στο νησί, που ελέγχει με τη βία των όπλων το 36% του εδάφους 

μας και ταλαιπωρεί για χρόνια τώρα Έλληνες και Τούρκους.

Η Τουρκία δικαιολογήθηκε ότι ήλθε στην Κύπρο για να αποκαταστήσει τον Νόμο και την τάξη. 

Όμως απέδειξε τους πραγματικούς της σκοπούς, επιμένοντας να κατακρατεί τους τόπους μας 

και το επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά στις 15 Νοεμβρίου 1983 με την ανακήρυξη του 

ψευδοκράτους του Ντενκτάς. Σ’ αυτό το ψευδοκράτος, που μόνο η ίδια αναγνώρισε, μετέφερε 

και 120.000 και πλέον εποίκους, τους εγκατέστησε στα σπίτια μας και τους έδωσε 

ψευδοϋπηκοότητα, δίνοντας ακόμα μια μαχαιριά στην καρδιά της πολυβασανισμένης μας 

πατρίδας.

Μ’ αυτή τη σύντομη ανάλυση βλέπουμε ποιος βρισκόταν πίσω απ΄ την ενέργεια του Ραούφ 

Ντενκτάς να ανακηρύξει το ψευδοκράτος του πριν από τριάντα έξι χρόνια και ποιοι είναι οι 

ευρύτεροι στόχοι της Τουρκίας. Είναι μέσα σ’ αυτό το πνεύμα που πρέπει να δούμε τη μεγάλη 

σημασία που έχουν οι εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους, στις οποίες προβαίνει κάθε 

χρόνο ο λαός μας αυτές τις μέρες. 

Αφροδίτη Νεοφύτου, Σολέα Ειρήνη, Μέλπω Πετράκη, Φιλόλογοι
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Αφροδίτη Νεοφύτου, Σολέα Ειρήνη, Μέλπω Πετράκη, Φιλόλογοι
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές και μαθήτριες,

Βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά στην ανάγκη και στο εθνικό πρόσταγμα να γιορτάσουμε

αλλά ταυτόχρονα και να υμνήσουμε την 25η Μαρτίου ως μια μεγάλη ιστορική μέρα, αφού σαν

τέτοια μέρα συντελέστηκε η μεγάλη ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας. Βιώνουμε πραγματικά δύσκολες συνθήκες που δέν μας επιτρέπουν να

γιορτάσουμε όπως οι Έλληνες ξέρουν αυτό το ιστορικό γεγονός, αλλά δεν παύει να είναι,

εσωτερική ανάγκη και κάλεσμα της ψυχής του απανταχού ελληνισμού να θυμάται τον

ξεσηκωμό και τη νίκη των υπόδουλων Ελλήνων κατά του τούρκου δυνάστη για ελευθερία και

αυτοδιάθεση.

Ταυτόχρονα όμως, ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου έχει και μεγάλη θρησκευτική σημασία

για εμάς τους Έλληνες, αφού συμπίπτει με την επέτειο της αναγγελίας της γέννησης του Ιησού

Χριστού.

«Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδας την Ελευθερία», αυτό ήταν το

σύνθημα των σκλαβωμένων ραγιάδων. Αυτό πρόσταζε και η προκήρυξη του Αλέξανδρου

Υψηλάντη « Μάχου υπέρ Πίστεως και πατρίδος».

Η Θεομητορική εορτή της 25ης Μαρτίου σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής

Επανάστασης του 1821. Μέσα από τους θρησκευτικούς πανηγυρισμούς οι Έλληνες κατάφεραν

να κρύψουν από τον εχθρό την επαναστατική τους διάθεση και να βρουν το σθένος και την

αποφασιστικότητα να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους, προσβλέποντας έτσι, στην

υλοποίηση του μεγάλου τους οράματος «Ελευθερία ή Θάνατος».

Είναι με δέος αλλά και μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας που εμείς σήμερα

προσπαθούμε να αγγίξουμε το μεγαλείο της ψυχής των ηρώων της ελληνικής επανάστασης.

Δεν μπορούν οι λέξεις να αποτυπώσουν αυτό το θαύμα που συντελέστηκε εκείνη την μεγάλη

μέρα.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάπου έλεγε «Εμείς αν δεν ήμασταν τρελοί δεν κάναμε την

επανάσταση. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση δεν συλλογιστήκαμε, ούτε πόσοι

είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τις

πόλεις, αλλά ως μια βροχή έπεσε σ’όλους η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι και οι

κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι έμποροι μικροί και μεγάλοι, όλοι

εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάμαμε την επανάσταση».
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Η επιθυμία, ο ενθουσιασμός, η φλόγα στην ψυχή των Ελλήνων, η μεγάλη αγάπη τους για

την πατρίδα και την ελευθερία, αλλά και η μεγάλη δύναμη που αντλούσαν από την χριστιανική

τους πίστη, ήταν τα μόνα όπλα που διέθεταν, αρκετά όμως, για να τα βάλουν με τον εχθρό. Με

αυτά τα συναισθήματα έδιωξαν κάθε ίχνος φόβου και αναποφασιστικότητας. Με αυτά τα

συναισθήματα επίσης, παραμέρισαν τις διχόνοιες και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που

δυστυχώς δεν έλειψαν ποτέ από τους αγώνες των Ελλήνων στην πορεία της ιστορίας μας

Όσο δύσκολο είναι με τη λογική να αντιληφθεί κανείς σήμερα το πνεύμα των Ελλήνων

τότε, ακόμα δυσκολότερο είναι, να αφουγκραστεί τον παλμό του αγώνα του 1821, αφού ζούμε

σε μια εποχή όπου η ευμάρεια, η μανία του καταναλωτισμού, τα εκθαμβωτικά φώτα

αποπροσανατολίζουν τον σημερινό άνθρωπο και δεν του αφήνουν περιθώρια για ιστορικό

αναστοχασμό ή έστω προβληματισμό.

Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου δεν έχει καθόλου φιλοπόλεμο χαρακτήρα. Αντίθετα,

δηλώνει την επιθυμία των Ελλήνων να ζήσουν επιτέλους ελεύθεροι ως έθνος και ως άτομα σε

μια χώρα όπου θα επικρατεί κλίμα ειρήνης και πολιτισμού. Άρα, το δίδαγμα της Ελληνικής

Επανάστασης θα είναι πάντα επίκαιρο. Φάρος στην πορεία του Ελληνικού Έθνους και

παράδειγμα μίμησης για πολλούς λαούς που αναζητούν ακόμα την ελευθερία τους. Όχι απλά

επειδή έδειξε τι μπορεί να κάνει ένας λαός μονιασμένος, αλλά κατά κύριο λόγο, επειδή μας

υπενθυμίζει την ανάγκη που έχει κάθε άνθρωπος ξεχωριστά και κάθε λαός ως έθνος, να

αυτοπροσδιορίζεται, να βρίσκει την ταυτότητα του, να γνωρίζει την ιστορία του για να μπορεί

να σχεδιάζει την μετέπειτα πορεία του απάνω σε τούτον τον πλανήτη που ανήκει σε όλους. Ο

Μακρυγιάννης λέει «Πάμε να ιδούμε τους Έλληνες εις το μέρος όπου κατοικούνε να βρούμε τον

γέρο Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεμιστοκλή, τον λεβέντη Λεωνίδα και να τους ειπούμε, τις

χαροποιές ειδήσεις ότι αναστήθηκαν οι απόγονοι τους».

Η διαχρονικότητα αυτού του ιστορικού γεγονότος στρέφει την σκέψη μας στην Ελλάδα

του σήμερα, αλλά και στην κατάσταση της Κύπρου μας.
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Είναι με λύπη που δυστυχώς σήμερα, αρπάζουμε ως κόρακες τα ψίχουλα, τις ευκαιρίες

για να υπενθυμίζουμε κάθε φορά πρωτίστως στους εαυτούς μας αλλά και στους πιο

απομακρυσμένους καραδοκούντες , ότι ζούμε σε μια ημι-κατεχόμενη πατρίδα.

Ότι ναι, θέλουμε την ελευθερία μας, τη δικαίωση των αγώνων των ηρώων μας, την

ειρήνη στη σκέψη μας, στις ψυχές μας, τη σταθερότητα στα βήματά μας σε αυτή τη μαρτυρική

γη, που ποτίστηκε με τόσο αίμα γενεών και γενεών.

Στρέφουμε λοιπόν τη σκέψη μας στην Ελληνική Επανάσταση όχι απλά για εθιμοτυπικούς

λόγους, αλλά για να επισημάνουμε τις δικές μας ευθύνες απέναντι στην πατρίδα και να

αντλήσουμε διδάγματα από τις υποθήκες των προγόνων μας.

Γιατί όπως σοφά λέχθηκε: «οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να

την ξαναζήσουν».

Προφητικά σημείωνε ο Μακρυγιάννης «Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και

σοφείς κι’αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον

μικρότεροι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε στο «εμείς» κι’όχι εις το «εγώ».

Ζήτω το αθάνατο 1821.

Ζήτω η Ελευθερία.

Ζήτω η Ειρήνη.

Ζήτω ο Άνθρωπος.

Χρύσω Χρυσάνθου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας 
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Μέρα Μνήμης και Τιμής των μαχητών της Αντίστασης

Η Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης, που τιμούμε κάθε χρόνο στις 7

Δεκεμβρίου, αφιερώνεται σε όλους τους αγωνιστές της Δημοκρατίας, που πρόταξαν τα

στήθια τους ενάντια στη βία του φασιστικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974. Η ημέρα

αυτή, που φέρνει επίσης στη θύμησή μας την επιστροφή του αείμνηστου Προέδρου και

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Κύπρο, στις 7 Δεκεμβρίου 1974, ύστερα από την

αναγκαστική αυτοεξορία του εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος, είναι μέρα μνήμης

και τιμής για όλους όσοι με συνέπεια και αυταπάρνηση αγωνίστηκαν και αρκετοί

θυσιάστηκαν προασπίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πατρίδα μας Κύπρος, που απέκτησε στα 1960 την ανεξαρτησία της, ως αποτέλεσμα

του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, άρχισε την πορεία της ως ανεξάρτητο

κράτος, με το όραμα της ειρηνικής συμβίωσης και της ευημερίας όλων των κατοίκων της:

Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

Το όραμα, όμως, αυτό θρυμματίστηκε πολύ σύντομα εξαιτίας των διακοινοτικών

συγκρούσεων του 1963-1964, αλλά και λόγω της εγκληματικής δράσης παράνομων και

εξτρεμιστικών ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών οργανώσεων, όπως ήταν το Εθνικό

Μέτωπο, η ΕΟΚΑ Β΄ και η ΤΜΤ.

Αποκορύφωμα της παρανομίας και της υπόσκαψης της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρξε

το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄, που στόχευε στη δολοφονία του

εκλεγμένου Προέδρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και στην κατάλυση της δημοκρατίας,

με απώτερο στόχο την επιβολή διχοτομικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Το πραξικόπημα

άνοιξε την κερκόπορτα για να εισβάλει στην Κύπρο η Τουρκία, στις 20 Ιουλίου 1974,

προκαλώντας στην πατρίδα μας μια πρωτόγνωρη τραγωδία, τις συνέπειες της οποίας

βιώνουμε ίσαμε σήμερα.

Τριάντα τέσσερα χρόνια από τότε ο λαός μας βιώνει καρτερικά τις τραγικές συνέπειες

της προσφυγιάς, ενώ το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας στενάζει ακόμα κάτω

από την μπότα του τουρκικού Αττίλα και αποτελεί αντικείμενο καθημερινής καταλήστευσης

και διαρπαγής.

Τιμώντας σήμερα τη μνήμη των μαχητών της αντίστασης, οι οποίοι τη μέρα του

πραξικοπήματος λάμπρυναν την κυπριακή ιστορία με την αυτοθυσία τους για την προάσπιση

της δημοκρατίας, υποκλινόμαστε ευλαβικά μπροστά στη θυσία τους και εκφράζουμε την

ευγνωμοσύνη μας για τη μεγάλη προσφορά τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα,

αντλούμε από τη δική τους θυσία το μήνυμα ότι οφείλουμε κι εμείς να σεβόμαστε και να

προασπίζουμε τη δημοκρατία από κάθε κίνδυνο και επιβουλή.

Με σταθερή προσήλωση στη δημοκρατία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, όπως

μας διδάσκει η θυσία των μαχητών της Αντίστασης, ας αγωνιστούμε όλοι ενωμένοι για την

επανένωση και τη δικαίωση της πατρίδας μας. Η επανένωση της Κύπρου και ο τερματισμός

της τουρκικής κατοχής θα είναι η καλύτερη δικαίωση για τους ήρωες της δημοκρατίας που

τιμούμε σήμερα, αλλά και για όλους τους πεσόντες της κυπριακής ανεξαρτησίας και

ελευθερίας.

Στέλλα Γεωργίου, Φιλόλογος
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Η έννοια «Ανθρώπινα Δικαιώματα» ή «Δικαιώματα του Ανθρώπου»

διαμορφώθηκε στη Δυτική Ευρώπη κατά το 17ο αιώνα και καθιερώθηκε μέσα από

διακηρύξεις εθνικών συνελεύσεων και διεθνών οργανισμών. Οι διακηρύξεις

αυτές, με τη μορφή συνταγματικών κειμένων, διασφαλίζουν επίσημα τις

ουσιώδεις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες, όπως τις αρχές της δημοκρατίας,

της ζωής, της ελευθερίας, της μόρφωσης, της αξιοπρέπειας του πολίτη, του

σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Οι πρώτες επίσημες διακηρύξεις παρουσιάζονται στην αγγλική ιστορία. Στη

νεότερη εποχή η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου έγινε με

αμερικανικές διακηρύξεις (Bill of rights, 1776-1784). Η γαλλική Διακήρυξη των

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789) ακολούθησε τις αμερικανικές

διακηρύξεις των δικαιωμάτων και τόνισε ακόμη περισσότερο την καθολικότητα

και τον απόλυτο χαρακτήρα τους.

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, που η ανθρωπότητα δέχτηκε αλλεπάλληλες

ταλαιπωρίες και δοκιμασίες, οι ηγέτες των Εθνών οδηγήθηκαν στην εγκαθίδρυση

μιας νέας τάξης πραγμάτων, που θα καταδίκαζε οριστικά τον πόλεμο και θα

επέβαλλε μια σταθερή και μόνιμη ειρηνική ζωή για όλους. Στις 10 Δεκεμβρίου

1948 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., ψήφισε ομόφωνα την «Οικουμενική

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ένα κείμενο υψίστης σημασίας.

Το κείμενο της Παγκόσμιας Διακήρυξης περιλαμβάνει 30 άρθρα και αποτελεί

το θεμέλιο της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης στον κόσμο. Δεν

περιορίζεται μόνο στα ατομικά δικαιώματα αλλά αναφέρεται και στα πολιτικά και

κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου, αντίθετα με την αμερικανική και γαλλική

διακήρυξη.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και

έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη

θρησκεία, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία τους. Όλοι έχουν το

αναφαίρετο δικαίωμα της εργασίας, της ιδιοκτησίας, της μόρφωσης, της

ατομικής και οικογενειακής ευημερίας, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και

πολιτικών πεποιθήσεων. Η ομόνοια, η ειλικρινής συνεργασία, η κατανόηση

μπορούν να επικρατήσουν στην κοινωνία, παραμερίζοντας τις καχυποψίες και τις

αντιθέσεις. Σε μια τέτοια κοινωνία τα άτομα ζουν, δραστηριοποιούνται ελεύθερα

και έχουν αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Με την τουρκική εισβολή η Κύπρος μας έγινε μάρτυρας της πιο κατάφωρης

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ και 46 χρόνια καταπατούνται

από τους εισβολείς οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οι

στοιχειώδεις αρχές της ηθικής. Παρά την πίκρα που νιώθουμε πρέπει να

συνεχίσουμε τους αγώνες μας για την πολυπόθητη λευτεριά. Στόχος και ευχή

όλων μας η επικράτηση του διεθνούς δικαίου και στο νησί μας.

Μαρίνα Κυριακίδου, Φιλόλογος

Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, 10 Δεκεμβρίου 2020
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Το Ολοκαύτωμα ήταν η συστηματική, γραφειοκρατική και

χρηματοδοτούμενη από το κράτος δίωξη και δολοφονία περίπου έξι

εκατομμυρίων Εβραίων από το Ναζιστικό καθεστώς και όσους συνεργάστηκαν με

αυτό. «Ολοκαύτωμα» είναι μια Ελληνική λέξη, η οποία αρχικά σήμαινε «θυσία

στην πυρά».

Οι Ναζιστές, οι οποίοι πήραν την εξουσία στη Γερμανία τον Ιανουάριο του

1933, πίστευαν ότι οι Γερμανοί ήταν «φυλετικά ανώτεροι» και ότι οι Εβραίοι ήταν

«όντα που δεν άξιζε να ζουν». Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, οι Ναζιστές

καταδίωξαν και άλλες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες θεωρούσαν «φυλετικά

κατώτερες»: Ρομά και Σίντι (Τσιγγάνους), ανάπηρους, και ορισμένα Σλαβικά

έθνη (Πολωνούς, Ρώσους και άλλους) κ.α. όμως οι Εβραίοι της Ευρώπης ήταν τα

κύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, μέσω αυτού που οι Ναζί ονόμαζαν «Τελική

Λύση του Εβραϊκού Ζητήματος».

Σύμφωνα με τη ναζιστική θεωρία περί Άριας φυλής, οι Γερμανοί

αποτελούσαν φυλετικά ανώτερο έθνος, ενώ οι Εβραίοι μια επικίνδυνη απειλή για

την αρτιότητα του ανθρώπινου γένους. Ο Χίτλερ αναφερόταν στους Εβραίους ως

υπανθρώπους και είχε ως στόχο την ολοκληρωτική εξαφάνιση του έθνους τους.

Ο αριθμός των θυμάτων του εβραϊκού πληθυσμού συνήθως προσδιορίζεται στα

έξι εκατομμύρια, αν και οι τυπικές εκτιμήσεις από τους ιστορικούς για το εύρος

των θυμάτων κυμαίνονται από πέντε εκατομμύρια ως και πάνω από έξι

εκατομμύρια. Εκτός από τους Εβραίους, περίπου 220.000 Ρομά και Σίντι

θανατώθηκαν στο Ολοκαύτωμα (μερικές εκτιμήσεις φτάνουν ως και τις 800.000),

δηλαδή το 25-50% του ευρωπαϊκού τους πληθυσμού.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ρατσιστικής παράνοιας, έχουμε τα γεγονότα

του Εβραϊκού Ολοκαυτώματοςç Τα λόγια είναι περιττά ώστε να μπορέσουν να

περιγράψουν την απανθρωπιά και τη φρίκη την οποία βίωσαν τα θύματα του

Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Άνθρωποι, ολόκληρες οικογένειες, πόλεις και χωριά

ξεκληρίζονταν σιγά σιγά, με αργό και βασανιστικό ρυθμό, δίχως να γνωρίζουν το

γιατί, δίχως να γνωρίζουν ποιο είναι αυτό το τόσο τρομερό έγκλημα το οποίο

έχουν διαπράξει… Ένα ολόκληρο έθνος παραλίγο να εξοντωθεί άδικα. Το

Ολοκαύτωμα δεν ήταν μόνο η σφαγή ορισμένων ανθρώπων. Ηταν μια μεθοδική

και οργανωμένη γενοκτονία ενός από τους αρχαιότερους λαούς του Κόσμου που

είχε επιβιώσει επί 3.000 χρόνια από κάθε είδους διώξεις. Αποτελεί μια

φρικιαστική εγκληματική ενέργεια δίχως ιστορικό προηγούμενο και αποτελεί

χωρίς καμία αμφιβολία τη μελανότερη σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Διεθνής Ημέρα Μνήμης 

για το Ολοκαύτωμα
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Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε στις 2 Νοεμβρίου 2005 να

ανακηρύξει την 27η Ιανουαρίου Διεθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του

Ολοκαυτώματος. Η «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων

του Ολοκαυτώματος» καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής

τον Ιανουάριο του 2004 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, για να

τιμηθεί η μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, που έχασαν τη ζωή τους στα

ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και να εξαρθεί ο ηρωισμός των χριστιανών

Ελλήνων, που με κίνδυνο της ζωής τους στην κατεχόμενη Ελλάδα, έσωσαν

πολλούς Εβραίους συμπολίτες τους από βέβαιο θάνατο.

Μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, το ολοκαύτωμα παραμένει ένα

γεγονός τόσο πρόσφατο, ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας μαρτυρίες επιζώντων

για τη φρίκη που έπληξε τον Εβραϊκό λαό. Τα τρομερά μαρτύρια που υπέστησαν

πολλά εκατομμύρια άλλα θύματα των Ναζί έχουν αφήσει άσβηστα σημάδια σε

όλη την Ευρώπη. Έχουμε όλοι τη δέσμευση να διαιωνίζουμε τη μνήμη του

Ολοκαυτώματος και να τιμούμε όσους αντιστάθηκαν σε αυτό.

Προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της βαρβαρότητας των Ναζί,

θα πρέπει όλοι μας να θυμόμαστε και να μην ξεχνούμε, να ερευνούμε και να

κατανοούμε τα αίτια της κακίας του Ολοκαυτώματος. Να κατανοήσουμε πώς

συντελέστηκε το χειρότερο έγκλημα στην ιστορία. Το σήμα κινδύνου της μνήμης

οφείλει να ακούγεται ακόμα πιο δυνατά. Ειδικά σε εποχές σαν τη σημερινή, που

το σκοτάδι ξαναφοράει τις μπότες του, η υποχρέωση της μνήμης και η μετάδοση

της γνώσης του Ολοκαυτώματος θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τον

μεταπολεμικό όρκο «Ποτέ ξανά».

Αφροδίτη Νεοφύτου

Φιλόλογος

Διεθνής Ημέρα Μνήμης 

για το Ολοκαύτωμα
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Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

Επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Συμπληρώνονται σήμερα 74 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών(ΟΗΕ). Η ίδρυση του Ο.Η.Ε., το 1945, αποτέλεσε προϊόν της

συλλογικής συνείδησης που διαμορφώθηκε αμέσως μετά τον όλεθρο του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου. Η ίδρυση του ΟΗΕ δημιούργησε την ελπίδα και την

προσδοκία ότι, η προληπτική πολιτική στη βάση διαλόγου μπορεί να εδραιώσει

την παγκόσμια ειρήνη και να καθιερώσει έναν κώδικα συμπεριφοράς κρατών για

την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών..

Μέλη και Σκοποί του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945 από 51 χώρες οι οποίες

δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την ειρήνη μέσα από τη διεθνή συνεργασία και τη

συλλογική ασφάλεια. Σήμερα, σχεδόν κάθε έθνος του κόσμου ανήκει στον ΟΗΕ:

193 χώρες είναι Μέλη.

Όταν τα κράτη γίνονται Μέλη του ΟΗΕ, συμφωνούν να αποδεχθούν τις

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, τη διεθνή

δηλαδή σύμβαση που περιγράφει τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων.

Σύμφωνα με τον Χάρτη, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τέσσερις σκοπούς: Τη διατήρηση

της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των

εθνών, τη συνεργασία για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, την

προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εναρμόνιση των

δράσεων των κρατών.

Ο ΟΗΕ δεν είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση και δεν νομοθετεί. Παρέχει

ωστόσο τα μέσα για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων και διαμορφώνει

πολιτικές σε θέματα που μας αφορούν όλους. Στα Ηνωμένα Έθνη, όλα τα κράτη-

μέλη, μεγάλα και μικρά, πλούσια και φτωχά, με διαφορετικές πολιτικές απόψεις

και κοινωνικά συστήματα, έχουν μια φωνή και μια ψήφο σε αυτή τη διαδικασία.

Τo έμβλημα

Το τωρινό έμβλημα των Ηνωμένων Εθνών εγκρίθηκε επίσημα στις 7

Δεκεμβρίου 1946. Αναπαριστά τον παγκόσμιο χάρτη με επίκεντρο τον Βόρειο

Πόλο. Ο χάρτης περιβάλλεται από κλαδιά ελιάς. Οι κλάδοι ελιάς συμβολίζουν την

ειρήνη. Ο παγκόσμιος χάρτης συμβολίζει την ευθύνη του ΟΗΕ για την

πραγμάτωση των βασικών του σκοπών: Ειρήνη και Ασφάλεια.

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10
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Τι είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας;

Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών θεσμοθέτησε τα έξι κύρια

όργανα του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η

πρωταρχική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι η διατήρηση της

ειρήνης και της ασφάλειας. Το Συμβούλιο συνεδριάζει όταν απειλείται η ειρήνη.

Σύμφωνα με τον Χάρτη, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τέσσερις σκοπούς:

• • τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των χωρών

• τη συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων και την προώθηση 

του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

• την ύπαρξή του ως το κέντρο για τον συντονισμό των δράσεων των εθνών

Τα μέλη του ΟΗΕ συμφωνούν να αποδέχονται και να εκτελούν τις αποφάσεις

του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όταν μια καταγγελία σχετικά με μια απειλή για την

ειρήνη υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η πρώτη ενέργεια του Συμβουλίου

είναι συνήθως να συστήσει στα αντιβαλλόμενα μέρη να προσπαθήσουν να

καταλήξουν σε συμφωνία με ειρηνικά μέσα.

Ο ΟΗΕ σήμερα

Στα 74 χρόνια λειτουργίας του, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

προσπάθησε, παρά τις όποιες αδυναμίες του, να προωθήσει τη συνεργασία

μεταξύ των κρατών για την αντιμετώπιση κρίσεων πολιτικού, οικονομικού,

κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Αποτέλεσε και εξακολουθεί να

αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και υπεύθυνο βήμα προάσπισης των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και των αρχών της αυτοδιάθεσης και

ανεξαρτησίας των λαών.

Η ελπίδα και οι αξίες των πρώτων χρόνων στην ιστορία του ΟΗΕ είναι

εξίσου σημαντικές στον σημερινό σύνθετο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Σε ένα

τέτοιο ακριβώς περιβάλλον παγκόσμιων προκλήσεων μπορεί να αναδειχθεί ο

ρόλος του ΟΗΕ. Οι προκλήσεις αυτές δε γνωρίζουν σύνορα. Καμία χώρα, πλούσια

ή φτωχή, δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη της.

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10
http://www.un.org/en/sc/
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10
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Πέρα από τον ειρηνευτικό του ρόλο και την ανθρωπιστική βοήθεια που

προσφέρει, οι δραστηριότητες του δεν σταματούν εκεί:

• παροχή τροφίμων σε 90 εκατομμύρια άτομα σε 73 χώρες

• εμβολιασμός του 58% των παιδιών όλου του κόσμου, πράγμα που σημαίνει 

διάσωση 2,5 εκατομμυρίων ζωών κάθε χρόνο

• προστασία της υγείας της μητέρας (διάσωση 30 εκατομμυρίων γυναικών τον 

χρόνο)

• παροχή βοήθειας σε πάνω από 36 εκατομμύρια πρόσφυγες και άτομα που 

προσπαθούν να γλιτώσουν από πολέμους, λιμούς ή διώξεις

• εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 12,4 δισ. δολαρίων για άτομα 

που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

• συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

• προαγωγή της δημοκρατίας μέσα από την παροχή βοήθειας σε 30 περίπου 

χώρες τον χρόνο για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών τους

• προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο επιτόπου όσο 

και μέσα από 80 Συνθήκες/Διακηρύξεις.

• παροχή βοήθειας τα τελευταία 30 χρόνια σε 370 εκατομμύρια φτωχούς της 

υπαίθρου για τη βελτίωση της ζωής τους.

Η Κύπρος έγινε μέλος του ΟΗΕ στις 20 Σεπτεμβρίου 1960. Το Ι964 το

Συμβούλιο Ασφαλείας εισηγήθηκε την εγκαθίδρυση της Ειρηνευτικής δύναμης

στην Κύπρο, για την αποκατάσταση της τάξης μετά τις ταραχές του 1963. Παρ’

όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων εθνών και ενώ έχουν περάσει 46 χρόνια από

τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, εξακολουθούν να παραβιάζονται τα ανθρώπινα

δικαιώματα στην πατρίδα μας. Οι Τούρκοι εισβολείς στερούν το δικαίωμα

200.000 κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας να γυρίσουν στις πατρογονικές

τους εστίες και εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη πολλών αγνοουμένων. Σήμερα

καταβάλλεται προσπάθεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για ειρηνική

επίλυση του Κυπριακού δια μέσου ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αφροδίτη Νεοφύτου 

Φιλόλογος
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Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Ηρώων Μαθητών
Η πρόσφατη ιστορία του μαρτυρικού μας νησιού έχει να αναδείξει πολλά φωτεινά

παραδείγματα ηρωισμού και αυτοθυσίας μαθητών, που συνειδητά επέλεξαν τον

δύσκολο και ανηφορικό δρόμο της ελευθερίας. Η μαθητιώσα νεολαία, αψηφώντας τον

θάνατο, έδωσε το δικό της παρόν στους αγώνες της πατρίδας μας για την επικράτηση

των υπέρτατων αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανεξαρτησίας και της

δημοκρατίας. Σε κάθε κρίσιμη στιγμή της πατρίδας, τα μαθητικά νιάτα στάθηκαν

πρωτοπόροι στον αγώνα, επιδεικνύοντας άσβεστο θάρρος και ανδρεία. Επώνυμοι ήρωες

και ανώνυμοι αγωνιστές μαθητές δίδαξαν με τη θυσία τους πως «Το αληθινό μπόι του

ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς».

Στα χρόνια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1955-59, οι νέοι της Κύπρου

όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον άγγλο αποικιοκράτη, γράφοντας χρυσές

σελίδες δόξας και ηρωισμού. Αναρίθμητα τα φωτεινά παραδείγματα λεβεντιάς και

αντρειοσύνης. Ο μαθητής Ευαγόρας Παλληκαρίδης κάνοντας πράξη τα λόγια του ποιητή

Α. Κάλβου «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία», ανέβηκε περήφανα το ικρίωμα της

αγχόνης του κατακτητή. Στο τελευταίο γράμμα του αναφέρει: «Θ’ ακολουθήσω με

θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ‘ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν

πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα

βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν

μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα».

Κατά την τουρκική εισβολή του 1974, πολλοί νέοι αγωνίστηκαν ενάντια στις

επιβουλές του Τούρκου εισβολέα, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους. Ένα τέτοιο

παράδειγμα αποτελεί και ο μαθητής Πανίκος Δημητρίου από την Αμμόχωστο, που

ξεψύχησε κάτω από τις ερπύστριες των αγγλικών τεθωρακισμένων στο Ακρωτήρι, κατά

τη διάρκεια μαθητικών αντικατοχικών εκδηλώσεων το 1974. Αναμφισβήτητα τραγικό

είναι και το γεγονός ότι 47 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ακόμη τελούμε τους

ενταφιασμούς λειψάνων νεαρών παιδιών, που διάλεξαν τον ανηφορικό αλλά περήφανο

δρόμο της προσφοράς και της θυσίας.

Δίκαια λοιπόν η 13η Μαρτίου έχει οριστεί ως Μέρα Μνήμης Πεσόντων Ηρώων

Μαθητών. Ημέρα θύμησης και απόδοσης τιμής για τους ήρωες μαθητές της πατρίδας

μας, που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς. Με το παράδειγμά τους μας

έδειξαν έμπρακτα πως η αγάπη για την πατρίδα δεν έχει όρια και «Τ’ αντρειωμένου ο

θάνατος, θάνατος δε λογιέται».

Μαρίνα Κυριακίδου

Φιλόλογος

13 Μαρτίου 2021
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Στα μέσα του 19ου αι. η ανάπτυξη της βιομηχανίας προσέφερε στην αστική

τάξη μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη και οδήγησε στην πτώση των

μοναρχικών καθεστώτων. Δυστυχώς, όμως, η ανάπτυξη αυτή δεν έφερε τα ίδια

θετικά αποτελέσματα και για την εργατική τάξη. Οι εργάτες στα εργοστάσια, στα

υφαντουργεία, στα μεταλλεία, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Εργάζονταν 12-16

ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, χωρίς ημέρα ανάπαυσης και έπαιρναν

μισθούς πείνας. Ζούσαν σε τόσο άθλιες συνθήκες που οι περισσότεροι πέθαιναν

πριν καν συμπληρώσουν 30 χρόνια ζωής.

Αυτός ήταν και ο λόγος που οι εργάτες οργανώθηκαν και άρχισαν να

διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η

Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργιακές

κινητοποιήσεις. Έτσι την 1η Μαΐου του 1886 στο Σικάγο των ΗΠΑ, που τότε ήταν

ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, πραγματοποιήθηκε μια

μεγάλη απεργία στην οποία έλαβαν μέρος πάνω από 80.000 άνθρωποι (άντρες,

γυναίκες και παιδιά). Οι απεργοί ζητούσαν να καθιερωθεί το 8ωρο με σύνθημα

«8 ώρες δουλειά - 8 ώρες ανάπαυση - 8 ώρες ύπνο». Η αστυνομία διέλυσε βίαια

τη συγκέντρωση πυροβολώντας και χτυπώντας αδιακρίτως. Πολλοί απεργοί

έπεσαν νεκροί. Τότε οι διαδηλωτές πήραν τα βαμμένα κόκκινα με αίμα ρούχα

των νεκρών και κάνοντάς τα σημαίες συνέχισαν τη διαδήλωση. Από τότε, το

λάβαρο της Πρωτομαγιάς είναι κόκκινο, για να θυμίζει το αίμα που χύθηκε εκείνη

τη μέρα.

Σε ανάμνηση λοιπόν, αυτού του αγώνα των εργατών στο Σικάγο, η ιδρυτική

συνέλευση της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι (1889) καθιέρωσε ομόφωνα την

Πρωτομαγιά ως παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης.

Ακολούθησαν, βέβαια, πολλοί, σκληροί και αιματηροί αγώνες μέχρις ότου το

εργατικό κίνημα κατακτήσει και διασφαλίσει τα βασικά δικαιώματα που κατέχει

σήμερα, όπως είναι η 8ωρη εργασία, οι συλλογικές συμβάσεις, τα ταμεία

ασφάλισης εργαζομένων, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η πληρωμένη άδεια,

το δικαίωμα της απεργίας κ.α.

Είναι χρέος μας λοιπόν να τιμούμε την Πρωτομαγιά και να αποτίουμε έτσι

φόρο τιμής στους ανθρώπους εκείνους, που με τις θυσίες και τους αγώνες τους

εξασφάλισαν για εμάς καλύτερες συνθήκες ζωής και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον.

Μαρίνα Καστή

Φιλόλογος
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Ερυθρός Σταυρός - Η Ιστορία μιας Ιδέας 

(Ερρίκος Ντυνάν)

Πολλά υπήρξαν τα πρόσωπα του ανθρωπισμού ανά τους αιώνες και ο καθένας

στιγμάτισε θετικά την ανθρωπότητα στον χώρο που δραστηριοποιήθηκε. Σήμερα, 8

Μαΐου 1828 γιορτάζουμε τη γενέθλιο ημέρα του ανθρώπου που έμελε να σώσει

εκατοντάδες ανθρώπους στα χρόνια που ακολούθηκαν και σώζει μέχρι σήμερα,

πρόκειται για τον Ερρίκο Ντυναν (Jean-Henri Dunant, 8 Μαΐου 1828–1910), τον

Οραματιστή και Ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού.

Γεννήθηκε στη Γενεύη το 1828. Στα χρόνια που ακολούθησαν συνόδευσε συχνά τη

μητέρα του σε επισκέψεις απόρων και ασθενών και ήταν μέλος του Συλλόγου υπέρ των

Απόρων. Με φίλους του οργάνωνε γεύματα για απόρους, διοργάνωση από την οποία

προέκυψε αργότερα η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (YMCA) και συγκεκριμένα το 1852.

Το 1849 ολοκληρώνει τις εγκύκλιες σπουδές του και αρχίζει σπουδές τραπεζίτη

και στη συνέχεια κάνει καριέρα επιχειρηματία, συγκεκριμένα εταιρεία Μύλων στην

Αλγερία. Το 1859 και εξαιτίας προβλημάτων με τις αποικιακές αρχές εκεί ταξιδεύει στην

Ιταλία, για να ζητήσει εκεί ακρόαση από τον Ναπολέοντα Γ΄ (1852-1870) αυτοκράτορα

της Γαλλίας.

Στις 24 Ιουνίου του ίδιου έτους βιώνει ένα γεγονός που θα στιγματίσει τον ίδιο και

θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Κατά

το ταξίδι του στην Ιταλία, κοντά στην πόλη Σολφερίνο (Solferino) υπήρξε μάρτυρας της

Μάχης του Σολφερίνο. Πρόκειται για μια μάχη που έγινε μεταξύ του αυστριακού

στρατού υπό τον Αυτοκράτορα Φραγκίσκο - Ιωσήφ Α΄ και των συνασπισμένων

δυνάμεων Γαλλίας και Πεδεμοντίου, υπό τους βασιλείς των δύο χωρών Ναπολέοντα Γ΄

και Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄.

Ο Ντυνάν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ανεπαρκούς εφοδιασμού των

εκατοντάδων τραυματισμένων. Η εμπειρία αυτή τον στιγμάτησε τόσο πολύ, που

αποφάσισε αυθόρμητα να προβεί σε μια ενέργεια βοήθειας για τους τραυματισμένους

και των δύο στρατοπέδων.

Στις 9 Ιουλίου με δική τους πρωτοβουλία δημοσιεύτηκε στο "Journal de Genève"

μια έκκληση βοηθείας για τους τραυματισμένους του Σολφερίνο.

Το 1860/61 βαθιά συγκλονισμένος γράφει αυτή την εμπειρία του σε ένα βιβλίο με

τον τίτλο «Ανάμνηση από το Σολφερίνο».

Το έργο εκδίδεται το 1862 σε 1600 αντίτυπα, ενώ τα έξοδα της έκδοσης

αναλαμβάνει ο ίδιος. Ο Ντυνάν γίνεται δεκτός στον Κοινοφελή Σύλλογο της Γενεύης και

λαμβάνει υποστήριξη για τις ενέργειές του.

Το 1863 ο Κοινοφελής αυτός Σύλλογος ιδρύει μια μόνιμη επιτροπή, η οποία

επρόκειτο να ιδρύει μια Ένωση Υγειονομική και Ιατρική Ένωση για τους απόρους λόγω

πολέμου. Από αυτές τις ενέργειες προκύπτει ο «Ερυθρός Σταυρός». Ο Ντυνάν ταξιδεύει

σε όλη την Ευρώπη προβάλλοντας δημοσίως και σε πολλούς ηγεμόνες τις ιδέες του.
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Σε ένα διπλωματικό συνέδριο του 1864 υπογράφεται η Συμφωνία της Γενεύης για

τη Βελτίωση της Τύχης των Τραυματιών Πολέμου, η οποία επικύρωνε την ουδετερότητα

της Ιατρικής Ένωσης. Με αυτή τη Συμφωνία της Γενεύης δίνεται η εγκύηση της

ουδετερότητας του ήδη ιδρυμένου Ερυθρού Σταυρού σε εμπόλεμες ζώνες. Αναρίθμητα

κράτη γίνονται μέλη του.

Το 1867 ο Ντυνάν εγκαταλείπει τη θέση του γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής

Ερυθρού Σταυρού και αποσύρεται στο Παρίση, όπου ζει σε συνθήκες φτώχειας. Το

1870, κατά τη διάρκεια του Γερμανο-Γαλλικού πολέμου ιδρύει ο Ντυνάν έναν Γενικό

Σύλλογο Πρόνοιας και λίγο αργότερα μια Συμμαχία για την Τάξη και τον Πολιτισμό. Στα

χρόνια ανάμεσα στο 1874 και 1886 ζει μια άστατη ζωή σε υλική αθλιότητα, ανάμεσα στα

άλλα στη Στουτγκάρδη, Ρώμη, Κέρκυρα, Βασιλεία και Καρλσρούη. Από το Λονδίνο

στέλνει έκκληση βοήθειας στην οικογένειά του στη Γενεύη.

Από το 1887 λαμβάνει από την οικογένειά του μηνιαίο βοήθημα και διαμένει στο

Χάιντεν της Ελβετίας. Ένα χρόνο μετά ιδρύει στο Χάιντεν Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού.

Το 1889 βρίσκεται σε νοσοκομείο, όπου γράφει τα Απομνημονεύματά του.

Πολλά χρόνια αργότερα, το 1897, και ενώ ήδη ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού

είχε σχεδόν ξεχαστεί, ένα άρθρο σε μια εφημερίδα τον επαναφέρει στη μνήμη και ο

Ντυνάν δέχεται διάφορες τιμές και μια ετήσια σύνταξη από τη χήρα του Ρώσου Τσάρου.

Το 1901 μάλιστα είναι ο πρώτος που βραβεύεται με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, για την

προσφορά του στον άνθρωπο και στον ανθρωπισμό πέρα από σύνορα και πέρα από τα

πεδία των μαχών, που χωρίζουν τους ανθρώπους.

Το 1903 τιμήθηκε ο Ντυνάν από την Ένωση Γιατρών ως Επίτιμος Διδάκτωρ της

Ιατρικής. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1910, άφησε την τελευταία του

πνοή στο Χάιντεν.

Η ιδέα της Παγκόσμιας Ημέρας του Ερυθρού Σταυρού προήλθε από την Εθνική

Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εκεχειρία κατά τη

διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Ορίστηκε στην

γενέθλιο ημέρα του Εμπνευστή και Ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντυνάν, 8

Μαΐου.

Σήμερα οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης προστατεύουν:

- Τραυματίες και αρρώστους στο πεδίο της μάχης

- Τραυματίες, αρρώστους και ναυαγούς στη θάλασσα

- Αιχμαλώτους πολέμου

- Πολίτες άμαχους σε εμπόλεμες ζώνες

Αυτές οι συμβάσεις συμπληρώθηκαν από δύο επιπρόσθετες συμφωνίες, τα

Πρωτόκολλα. Το ιδιαίτερο καθήκον της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρου Σταυρού, ο οποίος

σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη, είναι όπως και πριν, η βοήθεια σε θύματα ενόπλων

συγκρούσεων:

- Υλική και ιατρική βοήθεια σε άμαχους πολίτες

- Επίσκεψη αιχμαλώτων πολέμου και πολιτικών κρατουμένων

- Ανταλλαγή πρεσβειών και μηνυμάτων όπως και επανένωση χωρισμένων

οικογενειών και των συγγενών τους

- Εξάπλωση των κανόνων της Συμφωνίας όπως και των Βασικών Όρων του

Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου
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Από το 1919 αποφάσισαν να προσέλθουν σε μια ένωση, την Ομοσπονδία των

Οργανισμών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σήμερα υπάρχουν

περίπου 192 Εθνικοί Εθνικοί Ερυθροί Σταυροί ή Ερυθρές Ημισέληνοι. Αυτοί

δραστηριοποιούνται και σήμερα ακόμη και σε εμπόλεμες περιοχές. Ωστόσο έχουν

επεκτείνει τις δραστηριότητές τους ακόμη και σε υπηρεσίες σε ειρηνικές περιοχές,

όπως για παράδειγμα σε υπηρεσίες για την Αιμοδοσία και την Πρόνοια και την Υγεία,

Υποστήριξη των προσφύγων και όσων βρίσκονται σε ανάγκη, Πρώτες βοήθειες κλπ.

Ο Ερυθρός Σταυρός στην Κύπρο άρχισε να λειτουργεί το 1950 ως Κλάδος του

Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού. Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και

την προσχώρηση της Κύπρου στις συνθήκες της Γενεύης, συστάθηκε ως νομικό

πρόσωπο με βάση τον Νόμο 39 του 1967 με την επωνυμία Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

(Κ.Ε.Σ.). Ο ρόλος του είναι επικουρικό σώμα των δημοσίων αρχών σε ανθρωπιστικά

θέματα.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός έχει αναγνωριστεί στις 23 Φεβρουαρίου 2012 από

τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC) και έχει ενταχθεί στις 12 Νοεμβρίου 2013

στη Διεθνή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC)

και έκτοτε αποτελεί το 188ο μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς

Ημισελήνου.

Κοσμίδου Ευρώπη
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«Ημέρα της  Ευρώπης»
-------------------------------------------

Η 9η του Μάη έχει καθιερωθεί για να γιορτάζεται κάθε χρόνο η «Ημέρα της

Ευρώπης», όχι μόνο για να μας θυμίζει την ημέρα που έγινε το ξεκίνημα της

πορείας προς την ενωμένη Ευρώπη, αλλά πρωτίστως για να τονώνει την επιθυμία

και τη θέληση των ευρωπαϊκών λαών για συνέχιση των προσπαθειών μέχρι την

πλήρη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σαν σήμερα, πριν από 68 χρόνια, τα Ευρωπαϊκά κράτη, συνειδητοποιώντας

τα ολέθρια αποτελέσματα των συγκρούσεων που είχαν κατά καιρούς μεταξύ τους

και αναλογιζόμενα το αιματοκύλισμα και την υλική και ηθική ερήμωση που

προκαλούσαν οι συγκρούσεις αυτές, αποφάσισαν ότι έπρεπε να θέσουν σε

εφαρμογή το όραμα του Robert Schuman για Ευρωπαϊκή ενοποίηση, που θα

οδηγούσε τους ευρωπαϊκούς λαούς στη συμφιλίωση, την ασφάλεια, τη

δημοκρατία, την ειρήνη, τη συνεργασία και την πρόοδο.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε αρχικά με έξι ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες

αυτές ήταν η Δ. Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το

Λουξεμβούργο. Με την πάροδο του χρόνου και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ

των οποίων και η Κύπρος, ενθουσιασμένες από την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης

δέχθηκαν να συμμετάσχουν και αυτές στην κοινή προσπάθεια.

Επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν η δημιουργία αυτού που

ονομάζουμε σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ο δρόμος της ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης είναι ακόμα πολύ μακρύς και δύσκολος. Η οικονομική κρίση των

τελευταίων χρόνων, η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου

Βασιλείου, ενός από τα βασικά μέλη της και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της

τρομερής πανδημίας του covid 19, η Ενωμένη Ευρώπη φάνηκε ότι δεν έχει

πειστικές απαντήσεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα και δεν είναι ακόμα

αρκούντως προετοιμασμένη για να πραγματοποιήσει το μεγάλο όραμα. Το

πνεύμα της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών

δεν λειτούργησε όπως έπρεπε. Αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους

ευρωπαικούς λαούς και απέδειξε ότι το όραμα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι

ακόμα πολύ μακρυά.
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Πολλές ελλείψεις και αδυναμίες υπάρχουν επίσης και σε αρκετά άλλα

σοβαρά θέματα, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και ελευθεριών. Αυτές τις ελλείψεις και αδυναμίες ο Κυπριακός λαός τις

εισπράττει και τις αισθάνεται περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαίο πολίτη. Αν

και συμπληρώθηκαν ήδη δεκατέσσερα χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην

Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες

της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν εφαρμοστεί

πλήρως και για την Κύπρο. Η κατοχή και η παραβίαση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού από την Τουρκία συνεχίζονται ακόμη. Αυτό

όμως δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Η συμμετοχή της Κύπρου ως πλήρους και

ισότιμου μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε

ότι αργά ή γρήγορα, οι βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης θα

εφαρμοστούν και στην περίπτωση της Κύπρου.

Όμως, παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο όλο σύστημα του

ευρωπαϊκού οικοδομήματος, θα ήταν μεγάλο σφάλμα να παραγνωρίζονται τα

ιστορικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει μέχρι σήμερα πολλά και η συμβολή της στην

ευημερία και την πρόοδο των ευρωπαικών λαών είναι μεγάλη. H ανάγκη για

διαφύλαξη των επιτευγμάτων αυτών είναι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική,

γιατί οι αρχές και οι αξίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούνται τελευταία από

ιδεολογίες και πολιτικές συμπεριφορές όμοιες με εκείνες που πολλές φορές

αιματοκύλησαν την Ευρώπη.

Μέσα σε πρωτόγνωρες λοιπόν συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας

γιορτάζουμε και φέτος την ημέρα της Ευρώπης. Η φετινή επέτειος ας είναι μια

ευκαιρία για όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επαναξιολογήσουν

την Ευρωπαϊκή πορεία και να επανέλθουν στους σωστούς βηματισμούς, που θα

μας επιτρέψουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον.

ΡΟΔΟΘΕΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Καθηγήτρια Γαλλικών

Μάϊος 2021
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You should visit my city, it is fantastic!!

My name is Myrsini Procopiou and I am from Cyprus. I live in a beautiful town called

Pafos.

Pafos is a great place to visit because it has a variety of things to do and a lot of

sightseeing to visit.

Firstly, if you enjoy shopping you can visit the mall where you can find all the trendy

shops. If you enjoy swimming or walking you can go on our amazing clean beaches.

Finally, if you enjoy culture you can walk on the old town, where you can see traditional

coffee shops and taste our delicious traditional delights.

There are also la lot of historical places to visit. Like the old castle in Kato Pafos,

the Tombs of the Kings, some old churches and some museums, where you can get a small

idea of our history.

I am really lucky that I am living in such an amazing place. It’s fantastic. I addition

to the good weather I really recommend you to visit Pafos.

Myrsini Procopiou, B6

The future of school

In the future, technology will change many areas of our lives including the student’s

education. Firstly, technology will change the way we study at school. Some people say

that in the future students won’t have notebooks, pens and pencils. Everything will be

done on a computer or tablet. We might not even have teachers at school and instead

robots will replace them. However, others say that students might not even go to school.

They will do their lessons online at home and even graduating from home. Secondly, in the

future students may have to learn from a younger age different kinds of subjects that are

more advanced and based on developed technology, robotics and developed science.

In conclusion, I’m sure that things will be different in the future but in my opinion

students in any case, will always have to study hard many subjects and this will never

change.

Myrsini Procopiou, B6
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A Person I admire

Is someone you admire outgoing or adventurous, the kind of person that stands

out in a crowd? If so, my choice will probably surprise you. I admire my Friend Maria.

Maria is 10 years older than me and we used to spend a lot of time together in

the summer when I am in Greece. What I especially like about her is the fact that

she does not tell me what to do, she simply gives her opinion if I ask for it. Then

when I go away and think about it, her opinion almost always makes sense.

I have learnt a lot of from Maria. She is a modest gentle person who taught me

to take the time to listen to others and not to judge them too quickly. Maria always

cheers me up when I am feeling down. She has an amazing sense of humor.

To sum up, she is always there for me when I need her. This kind caring and

generous person will always have my love and admiration.

Angeliki Partsinevelou, B6

The future of School

In the future, the way schools will operate, will certainly be very different from

today.

Firstly, there will no more school buildings, but each teacher and student will

take his lessons at home in front of a screen. All school things will be replaced with

electronic devices, for example students will not use pens or pencils, but only

keyboards and for notebooks, they will use files on the computer. However, for some

students that is a good idea and it has only advantages, but for some others it is not.

Secondly, this does not mean that there will be something that brings positive

results, but on the contrary students will not be socialized but more isolated.

To sum up, I am sure that things will be different in future and in my opinion

we should all adapt to these conditions.

Angeliki Partsinevelou, B6 
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Hamsters

Hamsters live in desert. They are very small. Also some of them are fat and

some other are thin. They have small eyes, small ears, and short legs. Also, they

have got tiny teeth. Baby hamsters at first they cannot walk but their mum is

helping them. Adult hamster like a lot running on their wheel. They may be running

like 2 hours every day.

The hamsters in the photo are mine. I also have baby hamsters. They

sleep all the morning, and they wake up late on afternoon. They are eating a lot of

food and drink water. They are not dangerous but if you hurt them accidentally, they

will bite you a little. It does not hurt so much, just a bit. They are very cute and I

love them very much.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Α1

Hi David

Here is some info about my town for your visit next term.

Paphos is a small town with a population of about 36.000. It’s in Cyprus.

It has an interesting history. Paphos, which has been inhabited since the

Neolithic period, was a centre of the cult of Aphrodite and of pre-Hellenic fertility

deities. Aphrodite’s legendary birthplace was on the islands of Cyprus, where her

temple was elected by the Myceneans in the 12th century BC and continued to be

used until the Roman period.

There are a lot of historical buildings in Paphos and a water park, too. We can

also visit a lot of museums for example the Paphos Ethnographic Museum, the Agios

Georgios Museum and even more. There are very interesting ! There is also a Mall

and a lot of cafes and Restaurants, too.

See you in August !

Lazaros Michael Kousidis, A1
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ENGLISH REPORT CORONAVIRUS

We can all agree that 2020 wasn’t our year, most importantly 2020 was hard on

all of us. One thing that made this year different was corona - virus, this whole year

we have been trying to fight this virus. But to say the truth it actually made us

stronger, it made us care for people, it made us find out how many things you can do

at home… It definitely made us better people. I always try to see the positive side of

things… well at least I try. This year was like a roller coaster, we had our ups and

downs, but like roller coasters they never stay down they always go up at some point

and that is how life is. Never give up and look for solutions because giving up does

not make you stronger it makes you weak and something that I know is that we are

strong! We never gave up and look, we did it. We are fighting the virus, we have a

vaccine and if we get vaccinated we will save our life and protect the rest of us. This

is a way to show how responsible we are to ourselves, to our family and friends…

because we never give up. That is the lesson that I got from this year. I hope you

learned something too. Hold on a little longer, its almost over. We will be able to

have our normal life back, no more quarantine, no more stress, no more masks, no

more social distancing and most important no more google searches of what to do

when you are bored!

Marie Vlachomitrou, A1 
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Κυριάκου Αγγελική, Α3
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Χαραλάμπους Καλλιόπη, Β6

Παρτσινέβελου Αγγελική, Β6
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Γρηγορίου Χρύσα, Β6

Παντελούκα Αγνή, Β6
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Βρυωνίδου Ελένη, Β6
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Συμμετοχές στον Παμπάφιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2021
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Συμμετοχές στον Παμπάφιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2021
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Συμμετοχές στον Παμπάφιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2021
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Συμμετοχές στον Παμπάφιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2021
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Συμμετοχές στον Παμπάφιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2021

Ανδρέου Κατερίνα, Αγκέλοβα Σβετλίνα, Γ5
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Συμμετοχές στον Παμπάφιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2021

Βρυωνίδου Ελένη Β6

Προκοπίου Μυρσίνη, Β6
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Παρασκευόπουλου Αλεξία, Β4

Παπαγεωργίου Άντρια, Β3

Μητροκλή Δέσποινα, Β1

Νεοφύτου Μαργαρίτα, Β4
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ΣΑΒΑΝΑ-ΖΕΒΡΑ  

 Μήκος 2,2 μέτρα  

Περιγραφή  θηλαστικό  με μαυρόασπρο χρώμα και 

μοιάζει με άλογο  

Τροφή χόρτα    

 

ΤΟΥΝΔΡΑ-ΑΡΚΤΙΚΗ ΑΛΕΠΟΥ 

Ύψος 30 εκατοστά  

Περιγραφή θηλαστικό με χοντρή και λευκή γούνα 

που ζουν σε φωλιές και τρύπες στο χιόνι       

Τροφή μικρά θηλαστικά  

 

ΕΥΚΡΑΤΑ ΔΑΣΗ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ  

Ύψος  35 μέτρα   

Περιγραφή μεγάλο δέντρο με καρπούς, τα κάστανα 

που βρίσκονται ι μέσα σε ένα ξυλώδες περίβλημα που 

έχει αγκάθια εξωτερικά και ανοίγει όταν οι καρποί 

ωριμάσουν 

 

Λουκά Παναγιώτης, Α2

ΤΟΥΝΔΡΑ θα συναντήσουμε:  Τάρανδο 
 

     
Χαρακτηριστικά  :    Ύψος: 85-150cm 
                                       Θηλυκά: 80-120kg 
                                       Αρσενικο:160-
180kg 
                                        Χρώμα: καφέ   

 

ΣΑΒΑΝΑ: τη συναντάμε κοντά στις 
περιοχές του ισημερινού.  
Εδώ συναντάμε Trichocereus 
peruvianus [κάκτος]       
  

 
Χαρακτηριστικά:  
                                  
➢ Δεν έχει φυλλα  
➢ Έχει ύψος 4 μετρα  

 

 
ΕΥΚΡΑΤΑ ΔΑΣΗ: Εδώ θα συναντήσουμε 
την αμερικανική μαύρη αρκούδα ( Ursus 
americanus ) 
 

  
Χαρακτηριστικά:  

➢ Μέγεθος: 4,25-6,25 πόδια μήκος 
➢ Βάρος 120-660 λίβρες  
➢ Διάρκεια ζωής: 10-30 χρόνια  
➢ Διατροφή: Omnivore  

 

ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΔΑΣΗ:  Μαύρη Πεύκη   
 

 
Χαρακτηριστικά:  
 

➢ Ψηλό δέντρο, μπορεί να φτάσει 
εώς και 45 μέτρα 

➢ Κουκουνάριαικρά και οι βελόνες 
του μέτριου μεγέθους. 

➢  Βρίσκεται σε δάση στην οροσειρά 
της Πίνδου.  

➢ Το ξύλο έχει ερυθρωπό χρώμα.  
 

 

 

ΜΕΓΑΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ/ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ:  Μπλέ και κίτρινο macaw.  

 
 
Χαρακτηριστικά:  

➢ Μέγεθος 80 εκατοστά  
➢ Ζωντανό μπλέ και κίτρινο χρώμα  
➢ Μακριά ουρά και ράμφη.  
➢ Τροφή σπόρους, φρούτα και φυτά.  

 
 

ΕΡΗΜΟΣ:  Συναντούμε την Αραβική Καμήλα.  
Αραβική καμήλα ή Καμήλα η δρομάδα ή 
απλώς Δρομάδα είναι 
αρτιοδάκτυλο θηλαστικό της οικογενείας 
των Καμηλιδών.  
 

 
Χαρακτηριστικά:  

➢ Μήκος σώματος: 2,30 έως 3,40 
μέτρα (χωρίς την ουρά) 

➢ Ύψος μέχρι τον ώμο: ♂ 1,80 έως 

2,10 μέτρα, ♀ 1,70 έως 1,90 
μέτρα 

➢ Ύψος ύβου: 20 έως 25 εκατοστά 

➢ Μήκος ουράς: 45 έως 50 
εκατοστά 

➢ Διαστάσεις ποδιών (μήκος Χ 
πλάτος): 18 Χ 19 εκ. (Εμπρόσθια), 
16 Χ 17 εκ. (οπίσθια) 

➢ Βάρος: ♂ 400 έως 600 (-700) (-

1000 σπάνια) κιλά, ♀ 300 έως 
540 κιλά.  

 

 

Ζήνωνος Γεωργία, Α3

ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΔΑΣΗ-ΠΕΥΚΟ 

Ύψος   15-45 μέτρα   

Περιγραφή  αειθαλή δέντρο με βελονοειδή φύλλα και 

κουκουνάρια    

 

ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ-ΓΟΡΙΛΑΣ 

Ύψος  1,80 μέτρα  

 Περιγραφή   μεγαλόσωμο ανθρωποειδές , με μαύρο 

τρίχωμα ,κυνόδοντες  και μεγάλους  μύες    

Τροφή  φρούτα και φυτά   

 

ΕΡΗΜΟΣ-ΚΑΜΗΛΑ  

Ύψος  1,80 – 2,00 μέτρα  

Περιγραφή θηλαστικό με καφέ τρίχωμα και δυο η μια 

καμπούρα όπου αποθηκεύει νερό    

Τροφή φυτά που περιέχουν υψηλά ποσά αλατιού 
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Θεοδοσίου Άννα-Μαρία, Α1 Λένου Κατερίνα, Α5
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Ενδοτμηματικοί αγώνες 80 μέτρων

ΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2, Α1, Α2, Α4, Α6
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χαραλαμπίδου Πόλα
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Ενδοτμηματικοί αγώνες 80 μέτρων

ΤΜΗΜΑΤΑ Β3, Β4, Β5, Β6
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χαραλαμπίδου Πόλα
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Ενδοτμηματικοί αγώνες 80 μέτρων

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ3, Γ5, Γ6
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χαραλαμπίδου Πόλα

Ενδοτμηματικός αγώνας 1000 μέτρων

ΤΜΗΜΑΤΑ Α1, Α2 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χαραλαμπίδου Πόλα
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜE ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Ο αθλητισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ανάγκη του ανθρώπου να αγωνίζεται να

ξεπεράσει τον εαυτό του και να καταξιώνεται μέσα από την ίδια τη συμμετοχή του. Η άσκηση

σωματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων συνίσταται για τα άτομα με ειδικές σωματικές ή

πνευματικές αναπηρίες, εξέχον μέσον ατομικής ανάπτυξης, αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης.

Ο αθλητισμός δεν διαφέρει στα αθλήματα ούτε κάνει εξαιρέσεις πρός τους αθλητές με αναπηρίες ή

χωρίς αναπηρίες. Ο αθλητισμός αποτελεί ένα κίνητρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να βγούν από

το σπίτι, να δημιουργήσουν και τελικά να ξεφύγουν από το περιθώριο.

Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή είναι ένας κλάδος της φυσικής αγωγής που ασχολείται με την

αγωγή ατόμων με ειδικές ανάγκες όπως οι αναπτυξιακές,αισθητηριακές διαταραχές, διαταραχές

συμπεριφοράς, μάθησης ακόμα και τρίτης ηλικίας κλπ.

Οφέλη της ἀσκησης στα άτομα με αναπηρίες

1. Αυξάνεται η αυτόπεποιθηση.

2. Το άτομο προσαρμόζεται στην κοινωνία.

3. Επαναπόκτηση του αυτοσεβασμού.

4. Μείωση της απομὀνοσης, της κατἀθληψης και της απὀγνωσης.

5. Διασκἐδαση, ικανοποίηση, χαρἀ και αυτοεκλπἠρωση.

6. Συμμετοχἠ σε ἀλλα προγράμματα εκπαίδευσης.

7. Περισσότερα κοινωνικἀ οφἐλη στο περιβάλλον του αθλητἠ.Η άσκηση είτε ως ψυχική,εἰτε ως

αγωνιστικός αθλητισμός στα άτομα με αναπηρίες είναι ευεργετική.

Παραολυμπιακοί αγώνες

Παραολυμπιακοί αγώνες είναι αντἰστοιχοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τους αθλητές με κινητικές,

οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες. Σκοπός των παραολυμπιακὠν αγώνων είναι να ενθαρρύνει τα

άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα τους νέους να συμμετέχουν δυναμικά με ενέργεια στον αθλητισμό

μέσω της καθημερινής τους ενασχόλησης με αυτόν. Επἰσης τους δἰνει τη δυνατὀτητα να δοκιμάσουν

τις δυνάμεις τους με στόχο να φτάσουν τις επιδόσεις τους, οι οποίες θα τους προσφέρουν τη

δυνατότητα να διακριθούν και να νιώσουν τη χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός. Μέσα από αυτή τη

διαδικασία συμβάλλει δυναμικά στην κοινωνικοποίηση και ισότιμη ενσωμάτωση στην κοινωνία των

ατόμων με αναπηρία, αλλἀ και στην πλήρη αποδοχή και ισότιμη αντιμετώπιση από την κοινωνία. Όλα

αυτά μπορούν να συμβούν μέσω του αθλητισμού.

Αθλἠματα Παραολυμπιακὠν Αγώνων (ομαδικά-ατομικά)

•Αντιπτέριση, αντισφαίριση, ιππασία, γκόλφ, δυναμική άρση βαρών, πίγκ-πόνγκ,

ιστιοπλοία,καγιακίνγκ, μπάσκετ, κολύμβηση, μπόουλινγκ, μπότσια, πατινάζ επιδαπέδου, ποδηλασία,

ποδόσφαιρο, κγόλμπολ, ρυθμική, ενόργανη γυμναστική, στίβος, τζούτο, χάντμπολ, ξιφασκία,

σόφτμπολ, ράγκμπι, τοξοβολία, αγώνες δρόμου με χιονοβατίδες, αλπικό σκί, δρόμοι αντοχής με σκί,

καλιτεχνικό πατινάζ, χόκει, snowboard, δίαθλο, κέρλιγκ με αμαξίδιο.

Κύπριος Παραολυμπιονίκης Αθλητής Αντώνης Αρέστη

Γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1983 στην πόλη της Λεμεσού. Οι γονείς του είναι ο

Λεωνίδας και η Ανδρούλλα Αρέστη με καταγωγή τα Κελοκέδαρα της επαρχίας Πάφου. Σε ηλικία μόλις

τριών ετών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα κατά την προσπάθειά του να διασταυρώσει τον

δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το αριστερό του χέρι. Η αναπηρία που δημιουργήθηκε στο

αριστερό χέρι ώθησε τον Κύπριο σπρίντερ να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ξεκίνησε να ασχολείται με

τον αθλητισμό από μικρή ηλικία συμμετέχοντας σε σχολικούς κυρίως αγώνες, σε αγωνίσματα δρόμου

μεγάλων αποστάσεων. Σε ηλικία 15 ετών άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό σε μεγαλύτερο

βαθμό. Τότε είχε διακριθεί σε πρωταθλήματα παίδων και εφήβων. Επίσης συμμετείχε σε αγώνες ως

μέλος της εθνικής ομάδας της Κύπρου. Σπούδασε Φυσική Αγωγή στην Εθνική Γυμναστική Ακαδημία

(NSA) της Βουλγαρίας στη Σόφια και αποφοίτησε το 2008. Προπονητής του είναι ο Ευθύμιος

Κυπριανού.

Γεωργίου Παναγιά, Γ3
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Η αξία της διά βίου άσκησης

Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι άνθρωποι να γυμνάζονται, αφού η άσκηση βοηθά τόσο

σωματικά αλλά και ψυχικά. Άσκηση είναι κάθε κίνηση του σώματος και φυσική

δραστηριότητα του ανθρώπου, στην οποία συμμετέχουν μεγάλες μυϊκές ομάδες. Με την

άσκηση βελτιώνεται η υγεία και η φυσική μας κατάσταση. Καλό θα ήταν αν θέλουμε να

γυμναστούμε να κάνουμε λίγο σχοινάκι, τρέξιμο, κολύμπι και ποδήλατο.

Με την άσκηση αρχικά βελτιώνουμε τη φυσική μας κατάσταση. Έχει παρατηρηθεί από

έρευνες πως η άσκηση αυξάνει την ποιότητα του ύπνου, αποτρέπει την αύξηση του

σωματικού βάρους και μειώνει τον κίνδυνο υψηλής πίεσης αίματος, εγκεφαλικού επεισοδίου,

διαβήτη τύπου 2 αλλά ακόμη και την κατάθλιψη. Επίσης, ακόμη μία έρευνα διαπίστωσε ότι

όταν οι επιζώντες του καρκίνου μαστού έκαναν γυμναστική, σημειώθηκαν σημαντικές

βελτιώσεις στη δύναμη και στη διατηρήση του βάρους. Τέλος, με την άσκηση η καρδία

γίνεται πιο δυνατή, μπορεί δηλαδή να στείλει περισσότερο αίμα σε κάθε χτύπο και όταν

ξεκουραζόμαστε, επειδή γίνεται δυνατότερη, δουλεύει με λιγότερους παλμούς με

αποτέλεσμα να μην κουράζεται τόσο. Το λίπος του σώματος μειώνεται. Οι μύες γίνονται

δυνατότεροι και πιο αποτελεσματικοί. Τα οστά γίνονται πιο δυνατά και είναι ανθεκτικότερα

σε χτυπήματα.

Εκτός από τα οφέλη στο σώμα μας η άσκηση ωφελεί πολύ την ψυχική μας υγεία. Όταν

γυμναζόμαστε αισθανόμαστε πνευματική ευεξία και νιώθουμε ικανοποιημένοι από τον εαυτό

μας. Επίσης, νιώθουμε αποτελεσματικότητα, ευτυχία, σταθερή θετική διάθεση, πνευματική

ετοιμότητα, κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά και γενικά ευχαρίστηση. Η συμμετοχή σε

φυσικές δραστηριότητες κάνει όλους τους νέους αλλά και παιδιά να είναι σίγουροι για τον

εαυτό τους. Όσον αφορά τα άτομα μεγάλης ηλικίας, όταν γυμνάζονται θεωρούν τον εαυτό

τους σημαντικό μέλος της οικογένειας τους και του στενού τους φιλικού περιβάλλοντος, ενώ

αντιθέτως τα άτομα με καθιστική ζωή εμφανίζουν τάσεις απομόνωσης.

Μερικοί άνθρωποι όμως μπορεί να μην θεωρούν τη γυμναστική αναγκαία ή λόγω

έλλειψης χρόνου να μην μπορούν να ασχοληθούν. Αυτό είναι απολύτως λάθος, γιατί αν δεν

γυμνάζεσαι πιθανό να βάζεις βάρος και να φτάσεις σε σημείο παχυσαρκίας. Το να μη

συμμετέχεις σε μια αθλητική δραστηριότητα μπορεί να σου δημιουργήσει ακόμα και

προβλήματα ψυχικής κατάστασης, όπως να νιώθεις μοναξιά, θλίψη, έλλειψη

αυτοπεποίθησης και αύξηση του αισθήματος μειονεκτικότητας έναντι των άλλων.

Προκοπίου Μυρσίνη, Β6



Σχολική Χρονιά 2020-2021

208

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

Η άθληση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, αφού τα

οφέλη της για την υγεία του ανθρώπου είναι πολλαπλά.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η άθληση είναι πολλαπλά ωφέλιμη για την υγεία μας, έχοντας θετική επίδραση στο

μυοσκελετικό, το κυρίαρχο σύστημα για την κίνηση του ανθρώπινου σώματος. Η άθληση:

1. Αυξάνει την μυϊκή δύναμη και ευλυγισία

2. Βοηθά στην ενδυνάμωση οστών, συνδέσμων και τενόντων

3. Μειώνει τις πιθανότητες τραυματισμού

4. Βελτιώνει τη στάση του σώματος και την ισορροπία

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αν και το μυοσκελετικό είναι το κυρίαρχο σύστημα, έχει ανάγκη από την απόλυτη

υποστήριξη του καρδιαγγειακού. Η συχνή άθληση μπορεί να πετύχει τα παρακάτω:

1. Μειώνει το καρδιακό ρυθμό ηρεμίας

2. Ενισχύει την καρδιακή λειτουργία

3. Μειώνει την πίεση

4. Βελτιώνει τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς

5. Βελτιώνει την παροχή αίματος στους μύες

6. Διευρύνει τις αρτηρίες προς την καρδία

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Με την ένταξη της άθλησης στη ζωή μας σε καθημερινή βάση όχι μόνο ενδυναμώνουμε

μυϊκά το σώμα μας, αλλά και προσδίδουμε στον οργανισμό πολλά οφέλη, αφού η άθληση:

1. Βελτιώνει τον τρόπο διαχείρισης του διαιτητικού λίπους

2. Μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας

3. Συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων

4. Αυξάνει τα επίπεδα της HDL (καλής χοληστερόλης)

5. Βελτιώνει την εναποθήκευση ασβεστίου στα οστά

6. Προλαμβάνει την οστεοπόρωση

7. Βελτιώνει την αμυντική λειτουργία του οργανισμού

8. Βελτιώνει την πέψη και την απέκκριση

9. Αυξάνει την αντοχή και τα ενεργειακά επίπεδα

10. Προάγει την ανάπτυξη άπαχης μάζας σώματος: κατανάλωση λίπους

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο στόχος μας όταν αθλούμαστε είναι κυρίως να ωφελήσουμε το σώμα μας, παρ’ όλα

αυτά η άθληση έχει μεγάλη επίδραση στην ψυχολογία μας γιατί:

1. Μειώνει το άγχος και την ένταση

2. Βελτιώνει τα αισθήματα αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης

3. Βοηθάει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης

4. Ενισχύει τη διανοητική λειτουργία

5. Βελτιώνει τη χαλάρωση και τον ύπνο

Αρκαδίου Έλλη, Β1
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Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες
Αφετηρία Ολυμπιακών Αγώνων

Το σπουδαιότερο σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ήταν ο αθλητισμός, ο

οποίος θεωρείται ένα από τα ζωντανά κληροδοτήματα του αρχαίου κόσμου προς τον

σύγχρονο. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της ελληνικής αρχαιότητας ήταν οι Ολυμπιακοί

Αγώνες. Αυτοί τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια στον ιερό χώρο της Ολυμπίας προς τιμή του

πατέρα των Θεών, του Δία.

Η αρχή των αγώνων αρχίζει από την προϊστορία, από τότε που γίνονταν αγώνες

μεταξύ Θεών και ηρώων και ο θρησκευτικός χαρακτήρας ήταν το κυρίαρχο στοιχείο των

αγώνων. Παρόλα αυτά ως αφετηρία των Ολυμπιακών Αγώνων θεωρείται το 776π.Χ., αφού

από τότε υπάρχουν τα πρώτα γραπτά στοιχεία. Από το 776 π.Χ οι αγώνες τελούνταν

ανελλιπώς μέχρι το 393 μ.Χ, οπότε και καταργήθηκαν από τον Θεοδόσιο τον Α΄. Συνολικά

τελέστηκαν 293 Ολυμπιακοί Αγώνες.

Ο θεσμός της Εκεχειρίας

Εκεχειρία σήμαινε τη διακοπή των εχθροπραξιών, την ανακωχή. Πρόκειται για ένα

θεσμό που προέβλεπε την αναστολή των εχθροπραξιών για ένα καθορισμένο διάστημα, το

οποίο άρχιζε από την αναγγελία των Ολυμπιακών Αγώνων. Χάρη στον θεσμό αυτό το ιερό

της Ολυμπίας απέκτησε τεράστιο κύρος και φήμη. Η εκεχειρία αρχικά διαρκούσε ένα μήνα

και ονομαζόταν ιερομηνία, αργότερα όμως η διάρκειά ήταν τρείς ή έντεκα μήνες. Κατά την

εκεχειρία σταματούσε κάθε εχθροπραξία και επιτρεπόταν ελεύθερα η είσοδος στη χώρα της

Ηλείας, η οποία κηρυσσόταν ελεύθερη και απαραβίαστη. Όσοι επιθυμούσαν να

παρακολουθήσουν ή να πάρουν μέρος στους αγώνες ήταν ελεύθεροι να περάσουν ακόμα και

από χώρες με τις οποίες η πατρίδα τους βρισκόταν σε πόλεμο. Σε ομάδες στρατού ή σε

οποιονδήποτε οπλισμένο απαγορευόταν αυστηρά η είσοδος. Ο θεσμός αυτός ήταν μια

πολιτική πράξη θεϊκής έμπνευσης, η οποία έδινε στους ΄Ελληνες την ευκαιρία να

σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να αναζητήσουν διπλωματικές λύσεις.

Οι συμμετέχοντες στους αγώνες

Στους αγώνες επιτρεπόταν μόνο η συμμετοχή Ελλήνων αθλητών. Από ολόκληρη την

Ελλάδα αλλά και τις αποικίες κατέφθαναν ΄Ελληνες για να παρακολουθήσουν ή να λάβουν

μέρος στους αγώνες της Ολυμπίας, διεκδικώντας το στεφάνι ελιάς. Από τους αγώνες

αποκλείονταν μη ΄Ελληνες, γυναίκες, δούλοι καθώς και ιερόσυλοι ή εγκληματίες. Αργότερα,

αφού θεωρούνταν ΄Ελληνες και αυτοί που είχαν δεχθεί την ελληνική παιδεία, δικαιούνταν

συμμετοχή στους αγώνες και πολύ αργότερα συμμετείχαν και οι Ρωμαίοι.

Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των Αγώνων

Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των αγώνων ήταν οι Ελλανοδίκες. Οι

Ελλανοδίκες είχαν τη γενική εποπτεία των αγώνων και ήταν οι αποκλειστικοί κριτές όλων

των αγωνιστικών εκδηλώσεων. Οι αποφάσεις τους ήταν σεβαστές και ανέκκλητες. Η

αμεροληψία των Ελλανοδικών και η σωστή κρίση και απονομή δικαιοσύνης είχαν ξεπεράσει

τα σύνορα του ελληνικού κόσμου. Η βουλή των Ηλείων είχε τη δυνατότητα να τιμωρήσει

Ελλανοδίκη για λανθασμένη απόφαση, όμως δεν είχε το δικαίωμα να ακυρώσει την απόφασή

του. Οι κριτές απένειμαν τα βραβεία και επέβαλλαν ποινές στους αθλητές σε περίπτωση μη

τήρησης των κανονισμών. Οι ποινές ήταν σωματικές και χρηματικές. Από τα χρηματικά

πρόστιμα των αθλητών ή πόλεων κατασκευάζονταν ορειχάλκινα αγάλματα του Δία, οι Ζάνες,

τα οποία στήνονταν στην είσοδο του σταδίου. Οι Ζάνες έφεραν τα ονόματα των παραβατών

στη βάση τους για να θυμίζουν στους αιώνες αυτούς που παρέβησαν το “ευ αγωνίζεσθαι”.

΄Ετσι οι Ζάνες χρησίμευαν σαν προειδοποίηση και σαν παράδειγμα προς αποφυγήν για

όσους σκέπτονταν να αγωνιστούν χρησιμοποιώντας μεθόδους αντίθετες με την ιστορία της

Ολυμπίας.
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Τα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων

Μέχρι τη 13η Ολυμπιάδα ο αγώνας δρόμου ήταν το μόνο αγώνισμα και η διάρκεια των

αγώνων ήταν μόνο μια ημέρα. Μετά τη 14η Ολυμπιάδα εισάγονται σταδιακά γυμνικά

αγωνίσματα καθώς και αγωνίσματα του ιππόδρομου, με αποτέλεσμα την κλασική περίοδο ο

αριθμός τους να φθάσει τα 18. Το ολυμπιακό αγωνιστικό πρόγραμμα περιελάμβανε κατά

χρονολογική σειρά εισαγωγής τα παρακάτω γυμνικά αγωνίσματα: στάδιος δρόμος, δίαυλος,

δόλιχος, πένταθλο, πάλη, πυγμή, παγκράτιο και οπλίτης δρόμος για τους άνδρες. Τα παιδιά

συναγωνίζονταν στον δρόμο, το πένταθλο, την πάλη, την πυγμή και το παγκράτιο. Τα

αγωνίσματα του ιππόδρομου διακρίνονταν σε αρματοδρομικά και ιππικά. Στα αγωνίσματα

αυτά νικητές ανακηρύσσονταν οι ιδιοκτήτες των αλόγων και όχι οι αναβάτες. Τα αγωνίσματα

αυτά είχαν καθαρά αριστοκρατικό χαρακτήρα, αφού μόνο οι αριστοκράτες και οι πλούσιοι

μπορούσαν να συντηρούν άλογα ικανά να μετέχουν σε αγώνες.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγωνισμάτων

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονταν γυμνικά αγωνίσματα όπως δρόμοι,

άλμα, δισκοβολία, ακοντισμός, πάλη, πυγμαχία, παγκράτιο αλλά και ένα πλούσιο

πρόγραμμα ιππικών και αρματοδρομικών αγώνων. Συγκρίνοντας τα με το σημερινό τρόπο

τέλεσής των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού παρατηρούμε τα πιο κάτω:

1. Τα αγωνίσματα δρόμου στην Ολυμπία ήταν:

•Στάδιος δρόμος, όπου οι αθλητές έτρεχαν μέσα στο στάδιο (ένα γύρο) 200μ.περίπου

•Δίαυλος δρόμος, όπου οι αθλητές έτρεχαν μέσα στο στάδιο (δύο γύρους) 400μ

περίπου

•Δόλιχος δρόμος, ο οποίος ήταν δρόμος αντοχής και σ΄αυτόν οι αθλητές έτρεχαν από

7-24 στάδια δηλαδή αποστάσεις από 1300μ μέχρι 4600μ

•Οπλίτης δρόμος, στον οποίο οι αθλητές διένυαν 2-4 στάδια φέροντας μαζί τον

οπλισμό τους

2. Στα βαριά αγωνίσματα πάλη και πυγμή:

•Δεν υπήρχαν κατηγορίες βάρους παρά μόνο ηλικιακά (παίδες, αγένειοι, άνδρες)

•Δεν υπήρχε περιορισμός χρόνου

•Δεν υπήρχαν σημεία κρίσεως της υπεροχής και της ήττας.

•Νικητής ανακηρυσσόταν αυτός που στην πυγμή ανάγκαζε τον αντίπαλό του να δεχθεί

την ήττα του και στην όρθια πάλη αυτός που κατάφερνε τρεις πτώσεις στον αντίπαλό του.

Στα βαριά αγωνίσματα ανήκε και το παγκράτιο ένας συνδυασμός πάλης και πυγμής.

3. Στο αρχαίο ελληνικό άλμα δύο είναι οι σημαντικότερες ιδιαιτερότητες:

•η χρήση βαρών, τα οποία κρατούσαν στα χέρια τους οι αθλητές και τα εκσφενδόνιζαν

προς τα πίσω λίγο πριν την προσγείωσή τους και

•η εκτέλεση του άλματος με τη συνοδεία μουσικής. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα των

Πανελληνίων ιερών αγώνων δε συναντούμε άλμα σε ύψος ή άλμα επί κοντώ.

4. Στο ακόντιο οι αρχαίοι ΄Ελληνες χρησιμοποιούσαν μια δερμάτινη λουρίδα, την

αγκύλη, την οποία έδεναν στο κέντρο βάρους του ακοντίου. Κατά την εκσφενδόνιση

ξετυλιγόταν με δύναμη η αγκύλη και έδινε στο ακόντιο περιστροφική κίνηση, προσδίδοντας

μεγαλύτερη ώθηση και σταθερότητα στη βολή.

5. Η δισκοβολία, το άλμα και ο ακοντισμός ανήκαν αποκλειστικά στο πένταθλο και

δεν υπήρξαν ποτέ αυτόνομα αγωνίσματα. Στο πένταθλο εκτός από τα προηγούμενα

συνυπήρχαν ο δρόμος σταδίου και η πάλη.

Νικολάου Γιώργος, Α2
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Όσιος Κουρνούτας

Ο Όσιος Κουρνούτας ήταν ένας από τους τρακόσιους Αλαμάνους

Αγίους, που ασκήτεψαν στην Κύπρο. Οι Άγιοι αυτοί ασκήτευαν στο όρος Αλ

Μανός της Συροπαλαιστίνης κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, πριν τον 12

αιώνα. Υπέστησαν διώξεις από τους Σαρακηνούς και εξαναγκάστηκαν να

μπουν σε πλοίο και να καταφύγουν στην Κύπρο. Διεσπάρησαν σε διάφορα

σπήλαια της νήσου. Με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές στήριξαν τον λαό

στην ορθόδοξη πίστη. Η παλιά άποψη ότι έφυγαν από την Αλαμανία της

Γερμανίας δεν γίνεται σήμερα αποδεκτή από τους ερευνητές. Πρώτα απ’

όλα ελάχιστα ονόματα είναι λατινικά. Ύστερα η θέση αυτή διαδόθηκε από

τους Λατίνους κατά τη Φραγκοκρατία για να προπαγανδίσουν ότι οι Άγιοι

μας αυτοί ήταν δικοί τους. Όμως οι τριακόσιοι αυτοί Άγιοι ήταν Ορθόδοξοι

και εφάρμοσαν την ορθόδοξη ασκητική πρακτική. Τη θέση αυτή τεκμηριώνει

εμπεριστατωμένα ο θεολόγος Καππαής Δημήτρης στο σύγγραμμα του «Οι

επονομαζόμενοι Αλαμάνοι άγιοι».

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
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Ο χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς τον 15ο αι. αρύεται από πηγή που

χρονολογείται τον 11ο ή 12ο αι. και λέει: «Όνταν οι Σαρακηνοί επήραν την

γήν της επαγγελίας, τότε εβγήκαν οι πτωχοί οι χριστιανοί οπού εγλυτώσαν,

και επήγαν όπου ηύραν καταφύγιν… Και ήρταν και εις την περίφημον

Κύπρον μία συντροφία, όπου ήσαν τ’ (=300) ονομάτοι και γροικώντα ότι

Έλληνες εφεντεύγαν τον τόπον, διά τον φόβον επήγαν εις το έναν μέρος και

εις το άλλον, και εσγάψαν την γην και εμπήκαν μέσα…».

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός αναφέρει τα χωριά: Mέσα Χωριό, Νατά,

Πετρίδια, Πιτταρκού, Πολέμι, Σκούλλι και Σουσκιού.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
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Ο Ιωάννης Τσικνόπουλλος στο βιβλίο του «Ιστορία της Εκκλησίας Πάφου»,

έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου το 1971 γράφει: «Εις πολλούς… τόπους εν

Πάφω αποδίδεται τιμή εις τον Άγιον αυτόν. Σαλαμιού, Κάτω Ακουρδάλια, Γιαλιά,

Γεροσκήπου, Άγιος Δημητριανός, Κρήτου Τέρρα, Λάσα, Λετύμπου, Λυσό,

Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Νατά, Πετρίδια, Πιτταρκού, Πολέμι, Σκούλλι και

Σουσκιού. Επίσης ο Άγιος είναι γνωστός και σε διάφορα άλλα χωριά της Κύπρου.

Ένα σπήλαιο υπάρχει ημικατεστραμμένο στην περιοχή Αχεράς. Σύγχρονός μας

ναός έχει κτιστεί στο χωριό Αγροκηπιά. Όσιος Κουρνούτας και Άγιος Κουρνούτος

συνεορτάζονται.

Στον Συναξαριστή τη 12η του μηνός Σεπτεμβρίου διαβάζουμε: «Τη αυτή

ημέρα μνήμη του Αγίου ιερομάρτυρος Κουρνούτου, επίσκοπου Ικονίου.Κλέους

καταγνούς του παρόντος Κουρνούτος, ξίφει το μέλλον εμπορεύεται κλέος».

Ο Κουρνούτος, αφού καταφρόνησε την πρόσκαιρη δόξα της επίγειας ζωής,

κέρδισε διά του ξίφους την αιώνια δόξα και μακαριότητα.

Ο Άγιος ιερομάρτυς Κουρνούτος, επίσκοπος Ικονίου της Μικράς Ασίας,

υπήρξε γέννημα και θρέμμα της ίδιας αυτής πόλεως. Όντας δε κάποτε ο Άγιος στο

χωριό Σούρσαλο, όπου κήρυττε τον λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι

ειδωλολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα του τόπου Περίνιο. Ο ηγεμόνας δε

αυτός, διακρινόμενος για τη σκληρότητα και την απανθρωπιά του,

συμπεριφέρθηκε με ανήκουστη βαναυσότητα προς τον επίσκοπο Κουρνούτο. Ο

Άγιος όμως χωρίς να δειλιάσει το παραμικρό μπροστά στον κοσμικό άρχοντα, τον

έλεγξε δριμύτατα για την αγριότητα και θηριωδία του.

Τότε ο Περίνιος εξαγριώθηκε ακόμη περισσότερο και με προσταγή του ο

Άγιος αποκεφαλίστηκε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κουρνούτος ετελειώθηκε και

κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Κεδαρίτης Ιάκωβος, Β3

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
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Συμμετοχή στον Διαγωνισμό που προκήρυξε η Ιερά 

Μητρόπολη Πάφου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων 

από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Ας γνωρίσουμε πέντε άγνωστους ήρωες 

της Ελληνικής Επανάστασης!

Σε αυτή την εργασία θα παρουσιάσουμε πέντε άγνωστους ήρωες της Ελληνικής

Επανάστασης του 1821. Παρόλο που δεν είναι τόσο γνωστοί, συνείσφεραν πολλά στην

επανάσταση. Χάρη σε αυτούς η επανάσταση σώθηκε σε θάλασσα και Στερεά Ελλάδα.

Φυσικά, η δράση τους επισκιάσθηκε από τα κατορθώματα των μεγάλων ονομάτων της

εθνικής εξέγερσης. Αυτοί οι πέντε αγωνιστές είναι ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης, η Δόμνα

Βισβίζη, ο Παναγιώτης Κεφάλας, ο Ιωάννης Γούναρης και ο Νικήτας Σταματελόπουλος

(«Νικηταράς ο Τουρκοφάγος»).

Ο πρώτος είναι ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης που

ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Ο

αγωνιστής αυτός γεννήθηκε στο χωριό Δύο Βουνά

Φθιώτιδας από όπου προέρχεται το επώνυμό του.

Ενώ ζούσε μια ήρεμη ζωή ως βοσκός, σε ηλικία 13

ετών αντίκρισε τον πατέρα του κρεμασμένο από τους

Τούρκους. Έτσι, από μικρός ένιωθε μίσος για αυτούς.

Εντάχθηκε στο αρματολίκι του Ανδρέα Ανδρούτσου

και έγινε το πρωτοπαλίκαρό του. Ο Δυοβουνιώτης

ξεχώρισε για τις ικανότητές του και έτσι ο Αλή Πασάς

του έδωσε δικό του αρματολίκι στην περιοχή της

Φθιώτιδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1820

μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ξεκίνησε να

προετοιμάζει το έδαφος στη Ρούμελη για την

επερχόμενη Επανάσταση.

Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, αρχικά κατέλαβε

το φρούριο στη Μενδενίτσα Φθιώτιδας που ήταν

σπουδαίας σημασίας για τους Τούρκους και στη

συνέχεια μαζί με άλλους οπλαρχηγούς μπήκε στη

μάχη της Αλαμάνας η οποία δεν είχε καλή έκβαση και

κατάληξε στον ηρωικό θάνατο του Αθανάσιου Διάκου.

Έπειτα, οι Οθωμανοί, για να κάμψουν το φρόνημα

του Δυοβουνιώτη, αιχμαλώτισαν τον γιο του. Ο

ήρωας όμως δεν πτοήθηκε και συνέχισε τον αγώνα

του στη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Με το πέρασμα

των χρόνων λόγω της προχωρημένης ηλικίας του ο

Δυοβουνιώτης άρχισε σταδιακά να αποσύρεται από τα

πεδία των μαχών. Πέθανε το 1831, αφού πρόλαβε να

δει το όνειρό του για ελευθερία της πατρίδας του να

πραγματοποιείται.
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Στο σημείο αυτό ας προχωρήσουμε σε μία

γυναικεία προσωπικότητα του 1821, τη Δόμνα

Βισβίζη. Η Δόμνα Βισβίζη γεννήθηκε το 1783 στον

Αίνο της Ανατολικής Θράκης. Σε ηλικία 25 ετών

παντρεύτηκε τον εφοπλιστή Χατζηαντώνη Βισβίζη, ο

οποίος ήταν από τους πρώτους που είχαν μυηθεί στη

Φιλική Εταιρεία. Με την έναρξη της Επανάστασης

εξόπλισε το καλύτερο καράβι του με κανόνια και

αρκετό εξοπλισμό και ξεκίνησε τις πολεμικές

επιχειρήσεις συμμετέχοντας σε πολλές ναυμαχίες,

ενώ παράλληλα υποστήριξε την επανάσταση του

Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική. Στο πλευρό του σε

όλες τις επιχειρήσεις υπήρξε χωρίς δεύτερη σκέψη η

σύζυγός του Δόμνα μαζί με τα πέντε της παιδιά. Τον

Ιούλιο του 1822 ο Αντώνης Βισβίζης σκοτώθηκε κατά

τη διάρκεια της θαλάσσιας πολιορκίας της Εύβοιας.

Έτσι, τα ηνία του αγώνα ανέλαβε η σύζυγός του,

Δόμνα, η οποία έχοντας εμπειρία συνέχισε την

πολιορκία. Τα επόμενα χρόνια έγινε ο φόβος και ο

τρόμος των Οθωμανών συμμετέχοντας σε πάρα

πολλές ναυτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, ξόδεψε όλη

την περιουσία της για τη συντήρηση του πλοίου της.

Αφού πούλησε μέχρι και τα κοσμήματά της και όταν

δεν μπορούσε πλέον να συντηρήσει το φθαρμένο

πλοίο της, το παρέδωσε στους Υδραίους οι οποίοι το

μετέτρεψαν σε πυρπολικό. Πάμπτωχη πλέον η Δόμνα

Βισβίζη περιπλανιόταν από πόλη σε πόλη με τα πέντε

της παιδιά. Τελικά, πέθανε ξεχασμένη γύρω στα 1850

στον Πειραιά, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της

ζωής της.

Ο επόμενος «άγνωστος» αγωνιστής είναι ο

Παναγιώτης Κεφάλας. Γεννήθηκε στο Δυρράχι

Αρκαδίας και ήταν γιος ιερέα. Μέχρι τα 16 του

μορφώθηκε σε ένα μοναστήρι της Αρκαδίας και

αργότερα δούλεψε ως μυλωνάς. Σιγά σιγά όμως

άναψε μέσα του η φλόγα για την απελευθέρωση.

Έτσι, δημιούργησε ομάδα κλεφταρματολών και

δρούσε κατά των Τούρκων πολλά χρόνια πριν το

ξέσπασμα της επανάστασης. Το 1819 ήρθε σε επαφή

με τον Παπαφλέσσα που τον μύησε στη Φιλική

Εταιρεία. Στις 22 Μαρτίου του 1821 μετά την έναρξη

των πρώτων επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο, ο

Κεφάλας συμμετείχε στον αποκλεισμό της Καλαμάτας.

Ο αποκλεισμός αυτός οδήγησε στην παράδοσή της την

επόμενη ημέρα. Στη συνέχεια, ο ήρωάς μας έλαβε

μέρος σε πολλές επιθέσεις, όπως στην Ανδρίτσαινα,

στην Κυπαρισσία και στην Καρύταινα.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Επιπρόσθετα, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νικηφόρα προσπάθεια στο

Βαλτέτσι. Τον Σεπτέμβριο του 1821 και ενώ μαινόταν η πολιορκία στην Τριπολιτσά εμφανίστηκε

μπροστά στα τείχη έχοντας πολυάριθμους πολεμιστές υπό την ηγεσία του. Σύμφωνα με τον

ιστοριογράφο Σπυρίδωνα Τρικούπη, όταν κάποιοι Έλληνες παρατήρησαν πως μια πλευρά του

τείχους ήταν προσωρινά αφύλακτη, χωρίς δισταγμό ο Κεφάλας οδήγησε στο σημείο αυτό τους

άντρες του και σκαρφαλώνοντας ο ένας πάνω στον άλλον πήδηξαν τα τείχη και μπήκαν στο

κάστρο. Μετά από σφοδρότατες συγκρούσεις ο Κεφάλας και οι άντρες του κατάφεραν να

ανοίξουν την πύλη από όπου όρμησαν και οι υπόλοιποι πολεμιστές. Συνάμα, ο Κεφάλας, για να

εξυψώσει το φρόνημα των μαχόμενων Ελλήνων, αλλά και για να δείξει ότι η πόλη είχε αλωθεί,

ύψωσε την ελληνική σημαία στις επάλξεις του κάστρου. Μάλιστα, για να τονίσει την ανδρεία του

ήρωά μας, ο Τσοπανάκος, λαϊκός ποιητής της Επανάστασης, του αφιέρωσε τους εξής στίχους:

«Τριπολιτσά ευφραίνεται με το ρεσάλτο παίρνεται,

γεια σου Καπετάν Κεφάλα, κάνεις θαύματα μεγάλα …»

Τον επόμενο χρόνο ο Κεφάλας συμμετείχε σε πληθώρα μαχών στην Πελοπόννησο και στη

Στερεά Ελλάδα. Την άνοιξη του 1823 η επαναστατική κυβέρνηση του απένειμε τον βαθμό του

στρατηγού αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον αγώνα. Τον Μάιο του 1825 βρίσκεται στο

Μανιάκι. Παρά το ότι διαφώνησε με τον Παπαφλέσσα για τη θέση της μάχης, αποφάσισε να

πολεμήσει γενναία, σε αντίθεση με άλλους οπλαρχηγούς που αποχώρησαν θεωρώντας

παρακινδυνευμένη την απόφαση για τη συγκεκριμένη θέση. Άφησε την τελευταία του πνοή στο

πλευρό του Παπαφλέσσα στις 20 Μαΐου 1825. Χαρακτηριστική ήταν η μαρτυρία ενός Άγγλου

Φιλέλληνα γιατρού, ο οποίος έγραψε για τον Κεφάλα: «Εννιά τιμημένα σημάδια από

λαβωματιές, καμία πίσω, δείχνουν την αξία του».

Η επόμενη προσωπικότητα είναι ο Γιάννης Γούναρης. Ο Γιάννης

Γούναρης δεν πολέμησε στην επανάσταση, αλλά έβαλε και αυτός το

λιθαράκι του στον αγώνα για την απελευθέρωση. Ο Γούναρης είχε

την ατυχία να δει την οικογένειά του να αιχμαλωτίζεται από τους

Οθωμανούς. Έτσι, αποφάσισε να δουλέψει στον Ομέρ Βρυώνη ως

κυνηγός, για να μην σφάξουν την οικογένειά του. Κατά την

πολιορκία του Μεσολογγίου οι Οθωμανοί άρχισαν να χάνουν την

υπομονή τους. Έτσι, κατάστρωσαν ένα πανούργο σχέδιο, για να

αιφνιδιάσουν τους Έλληνες νωρίς το πρωί της ημέρας των

Χριστουγέννων, καθώς ήξεραν ότι εκείνη την ημέρα ο λαός θα

παρευρισκόταν στην εκκλησία. Ο Γούναρης που γνώριζε το

πανούργο αυτό σχέδιο, έφυγε από το στρατόπεδο λέγοντας πως θα

πήγαινε για κυνήγι. Περιπλανώμενος βλέπει μια λέμβο με Έλληνες

στρατιώτες στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Τότε, δεν δίστασε

ούτε στιγμή να προδώσει σε αυτούς το σχέδιο των Τούρκων

γνωρίζοντας για το κακό που θα έβρισκε την οικογένειά του. Πάνω

από όλα όμως έβαζε το καλό της πατρίδας του. Έτσι, οι Έλληνες

έτρεξαν αμέσως να μεταφέρουν το μήνυμα. Τα ξημερώματα, λοιπόν,

των Χριστουγέννων οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου έστησαν

καρτέρι στους Οθωμανούς και κατάφεραν να τους νικήσουν

προκαλώντας βαρύτατες απώλειες στον εχθρό. Μαθαίνοντας την

προδοσία ο Ομέρ Βρυώνης διέταξε να σφάξουν την οικογένεια του

Γούναρη. Μετά από λίγα χρόνια βρίσκουμε τον Γούναρη ως μοναχό

στην εκκλησία της Θεοτόκου Ελεούσας στην Κλεισούρα κοντά στο

Μεσολόγγι, όπου και έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Ο τελευταίος αλλά όχι και λιγότερο σημαντικός ήρωας είναι ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή

Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Είναι και αυτός ένας ήρωας του 1821 που, ενώ θα έπρεπε να είναι

πιο γνωστός, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αν και χάρη σε αυτόν σώθηκε η επανάσταση στη Στερεά

Ελλάδα, δεν δοξάστηκε ποτέ, δεν αναφέρεται ως ήρωας στα σχολικά βιβλία, ενώ ελάχιστα είναι

και τα αφιερώματα σε αυτόν. Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνονται αναφορές σε

αυτόν.

Γεννήθηκε περί το 1782 στη Μεγάλη Αναστάσοβα που είναι η σημερινή Νέδουσα

Μεσσηνίας, όπως ο ίδιος αναφέρει στα απομνημονεύματά του. Μητέρα του ήταν η Σοφία

Καρούτσου, αδερφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη. Ο πατέρας του ήταν ο Σταματέλος που

είναι γνωστός ως «Τουρκολέκας», ο οποίος δρούσε ως κλέφτης στην περιοχή του Λεονταρίου

Αρκαδίας. Σε ηλικία μόλις 11 χρονών ακολούθησε τον πατέρα του στο βουνό ως κλέφτης.

Αργότερα, εντάχθηκε στην ομάδα του περίφημου Ζαχαρία Μπαρμπιτσιώτη, οποίος τον εκτίμησε

τόσο πολύ που του έδωσε την κόρη του για γυναίκα. Μαζί της ο Νικήτας απέκτησε δύο κόρες και

έναν γιο.

Κατά τον 19ο αιώνα, κυνηγημένος από τους Οθωμανούς κατέφυγε στη Ζάκυνθο.

Ευρισκόμενος στα Επτάνησα, υπηρέτησε ως στρατιώτης σε στρατόπεδα ξένων δυνάμεων

αποκομίζοντας πολύτιμη στρατιωτική εμπειρία. Τον Οκτώβριο του 1826 η μοίρα τού επεφύλαξε

μία άσχημη εξέλιξη, αφού οι Τούρκοι συνέλαβαν και αποκεφάλισαν τον πατέρα του και τον

αδελφό του, Ιωάννη, ο οποίος αγιοποιήθηκε με την επωνυμία νεομάρτυρας Ιωάννης

Τουρκολέκας.

Το 1818 ο Νικηταράς μυήθηκε στη Φιλική

Εταιρεία. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση

συμμετείχε στον αποκλεισμό της Καλαμάτας

που οδήγησε στην απελευθέρωσή της, ενώ

βοήθησε και στη μάχη του Βαλτετσίου. Ο

Νικηταράς έλαβε διαταγή από τον

Κολοκοτρώνη να συντονίσει τον στρατό στην

Αργολίδα, αλλά και να συμβάλει στην

πολιορκία του Ναυπλίου. Ενώ ο Νικηταράς

μαζί με τους 120 άντρες του πέρασαν τα

Δολιανά και ξεμάκραιναν για το Άργος, τον

προειδοποίησαν πως τουρκικά στρατεύματα

κατευθύνονταν προς τα Δολιανά. Τότε, χωρίς

δεύτερη σκέψη αποφάσισε να ταμπουρωθεί

στα πιο καλά οχυρωμένα σπίτια του χωριού

και περίμενε την επίθεση μαζί με τους 120

άντρες του και τοπικές δυνάμεις (συνολικά 300

στρατιώτες). Αντικρίζοντας τους Τούρκους να

ορμούν εξοπλισμένοι και με κανόνια, ο

Νικηταράς και οι άντρες του ξεκίνησαν τη

μάχη. Η μάχη τελείωσε με επιτυχία, καθότι οι

Οθωμανοί τράπηκαν σε φυγή. Όταν ο

Νικηταράς τους αντίκρισε να τρέχουν, για να

σωθούν, έτρεξε από πίσω τους σφάζοντας και

τον τελευταίο. Οι Τούρκοι άφησαν πίσω τους

αρκετό εξοπλισμό και κανόνια.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Στη συνέχεια, ο Νικηταράς συμμετείχε στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Με την πτώση της

ο Νικηταράς ήταν από τους λίγους που αρνήθηκαν να πάρει λάφυρα. Η μάχη όμως που ανέδειξε

την αρετή και τον ηρωισμό του ήταν η μάχη στα Δερβενάκια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τη

διάρκεια της μάχης ο Νικηταράς άλλαξε τέσσερα σπαθιά, ενώ πολεμούσε ασταμάτητα για ώρες.

Όταν μάλιστα ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει από την κούραση, φώναζε στον εαυτό του «ηρέμησε

Νικήτα, Τούρκους σφάζεις ωρέ!».

Μετά την απελευθέρωση ο Νικηταράς στήριξε τον Καποδίστρια, αλλά, όταν ήρθαν οι

Βαυαροί άρχισαν οι περιπέτειές του. Ο ανιδιοτελής Τουρκοφάγος συνελήφθη δύο φορές από την

πατρίδα που ο ίδιος είχε ελευθερώσει. Το 1838 συμμετείχε στη φιλορθόδοξη εταιρία της οποίας

ηγείτο ο αδελφός του δολοφονημένου Καποδίστρια. Η συνωμοτική αυτή οργάνωση θεωρούσε ότι

έπρεπε να γίνει μια δυναμική ενέργεια, ώστε να συλληφθεί ο Όθωνας και να αναγκαστεί να

ασπαστεί ο ορθόδοξο δόγμα. Παράλληλα, στόχος ήταν να ξεκινήσει ένας αγώνας για την

απελευθέρωση των τουρκοκρατούμενων εδαφών. Ο Νικηταράς όμως συνελήφθη έπειτα από

προδοσία από τον Εμμανουήλ Παπά. Φυλακίστηκε με την κατηγορία της συνωμοσίας κατά του

θρόνου και τον Δεκέμβριο του 1839.

Στη φυλακή ο Νικηταράς δέχθηκε φρικαλέα βασανιστήρια, από άγριο ξυλοδαρμό μέχρι

κοντακιές από όπλα και ολονύχτιες μαστιγώσεις. Ήταν σε τόσο σοβαρή κατάσταση, ώστε η

γυναίκα του απαίτησε να τον δει γιατρός. Ο γιατρός, όμως, παρόλο που τον είχε δει σε τέτοια

κατάσταση, γνωμάτευσε πως δεν είχε τίποτα. Όταν ο Νικηταράς αποφυλακίστηκε, η οικογένειά

του δεν αντίκρισε έναν ήρωα πολέμου αλλά έναν βασανισμένο γέροντα, ετοιμοθάνατο και τυφλό

από τα βάσανα που είχε υποστεί στη φυλακή. Η κυβέρνηση του χορήγησε άδεια «επαιτείας»

κάθε Παρασκευή στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα ο ναός της Ευαγγελίστριας. Έτσι, λοιπόν,

ενώ ο κορυφαίος αυτός πολεμιστής πολεμούσε μέρα νύχτα για την απελευθέρωση της πατρίδας

του, η ίδια του η πατρίδα τού έδωσε θέση ζητιάνου.

Όταν ένα στέλεχος των πρεσβειών των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελλάδα που γνώριζε για

τη δράση του Νικηταρά, έμαθε πως βρισκόταν σε αυτή τη θέση, έστειλε έναν επιτετραμμένο της

πρεσβείας, για να τον συναντήσει. Μόλις ο Νικηταράς αντιλήφθηκε ότι πλησίαζε κάποιος που

γνώριζε, μάζεψε το χέρι του και στην ερώτηση του επιτετραμμένου τι έκανε εκεί απάντησε πως

απολάμβανε την ελεύθερη πατρίδα του που του χορήγησε σύνταξη και φρόντισε να έχει μια

καλή ζωή. Αφού συζήτησαν αρκετή ώρα, ο απεσταλμένος φεύγοντας άφησε να του πέσει ένα

πουγκί με χρυσά φλουριά. Όταν ο Νικηταράς άκουσε τον κρότο, εντόπισε το πουγκί και είπε

στον απεσταλμένο: «Κάτι σου έπεσε και είναι φλουριά, πάρ’ τα, γιατί η περιοχή είναι

επικίνδυνη». Ούτε και τότε ο Νικηταράς δέχθηκε να πάρει κάποια βοήθεια.

Έφυγε από τη ζωή το 1865. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα από τον θείο

του, Κολοκοτρώνη, όπως και έγινε. Τον πήραν στους ώμους τους οι συμπολεμιστές του και,

σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο νεκροθάφτης έριξε την πρώτη φτυαριά, λιποθύμησε

αντιλαμβανόμενος σε ποιον άνθρωπο έριχνε χώμα. Ο θάνατος της οικογένειάς του ήταν ο λόγος

που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τον τάφο του, με αποτέλεσμα να χαθεί η σορός του.

Χρέος όλων μας, λοιπόν, είναι να μην χαθούν ποτέ από τη μνήμη μας όλοι αυτοί οι αφανείς

ήρωες της επανάστασης, οι οποίοι ανέδειξαν το ιδανικό της ελευθερίας. Στα λόγια του Θ.

Κολοκοτρώνη συμπυκνώνεται το μέγεθος της συμμετοχής και της θυσίας αυτών των αγωνιστών

υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας τους:

«Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι

εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις,

οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα»,

ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος

μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι,

ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση».

Δημητρίου Άντρη, Σαββίδης Στυλιανός, Γ6

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Ετοιμασία πινακίδας από το Τμήμα Γ1 με θέμα την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα και οι Αποδείξεις

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, που εξ ονόματος αποδίδεται στον αρχαίο

Έλληνα φιλόσοφο Πυθαγόρα: «ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν

ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν

πλευρῶν τετραγώνοις». Δηλαδή: «το τετράγωνο της υποτινούσης (της πλευράς που

βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία) ενός ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το άθροισμα

των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών». Το θεώρημα μπορεί να γραφεί ως εξίσωση

συσχετίζοντας τα μήκη των πλευρών α, β και γ, που ονομάζεται πυθαγόρεια εξίσωση: γ2+ β2

= α2, (όπου β και γ τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών και α το μήκος της υποτείνουσας)

Είναι γνωστό ότι για το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουν δοθεί οι πιο πολλές διαφορετικές

αποδείξεις που έχουν δοθεί για θεώρηµα στα Μαθηµατικά. Στις αποδείξεις αυτές

συµπεριλαµβάνονται η απόδειξη που αποδίδεται στο Leonardo da Vinci η απόδειξη του 20ου

προέδρου των Η.Π.Α. James Abram Garfield και φυσικά η απόδειξη που έδωσε ο µεγάλος

µαθηµατικός της αρχαιότητας και θεµελιωτής της Γεωµετρίας Ευκλείδης.

1. Απόδειξη του Ευκλείδη

Η απόδειξη του Ευκλείδη είναι γεωµετρική και στηρίζεται στο παρακάτω σχήµα. Ο

Ευκλείδης απέδειξε ότι τα τετράγωνα ΑΓΘΙ και ΑΒΖΗ έχουν το ίδιο εµβαδόν µε τα ορθογώνια

ΓΛΚΔ και ΒΔΚΕ αντίστοιχα. Για την απόδειξη της πρώτης ισεµβαδικότητας χρησιµοποίησε την

ισότητα των τριγώνων ΒΓΘ και ΑΓΛ και το ότι το εµβαδόν του τριγώνου ΒΓΘ είναι ίσο µε το

µισό του εµβαδού του τετραγώνου ΑΓΘΙ, επειδή έχουν την ίδια βάση ΘΓ και η κορυφή Β είναι

σηµείο της ευθείας ΙΑ, η οποία είναι παράλληλη της ΘΓ. Για τον ίδιο λόγο και το εµβαδόν του

τριγώνου ΑΓΛ είναι ίσο µε το µισό του εµβαδού του ορθογωνίου ΓΛΚΔ . Με ανάλογο τρόπο

αποδεικνύεται και η ισεµβαδικότητα των σχηµάτων ΑΒΖΗ και ΒΔΚΕ.

2. Απόδειξη του Leonardo Da Vinci

Τα εξάγωνα ΔΓΒΗΖΕ (κόκκινο χρώµα) και ΑΓΚΙΘΒ (µπλε χρώµα) είναι ισεµβαδικά,

επειδή τα τετράπλευρα ΕΔΗΖ, ΔΓΒΗ, ΑΓΚΙ και ΑΙΘΒ είναι ίσα µεταξύ τους. Βασική σχέση για

την απόδειξη της ισότητας των τετραπλεύρων αυτών είναι η ισότητα των οξειών γωνιών

τους όπου κάθε µία είναι 45 μοίρες . Αυτό, για µεν τα τετράπλευρα ΕΔΗΖ, ΔΓΒΗ είναι

προφανές, για δε τα ΑΓΚΙ και ΑΙΘΒ αποδεικνύεται σχετικά εύκολα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%AE_%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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3. Απόδειξη του James Abram Garfield

Ο James Abram Garfield το 1876 για το Πυθαγόρειο Θεώρηµα έδωσε µία πολύ ωραία

αλγεβρική απόδειξη, η οποία στηρίζεται στο παρακάτω τραπέζιο.

Η απόδειξη προκύπτει αν εκφράσουµε το εµβαδόν του τραπεζίου ΚΛΜΝ µε δύο

τρόπους, µε τον τύπο του εµβαδού του τραπεζίου και ως άθροισµα των εµβαδών των

ορθογωνίων τριγώνων ΚΛΡ, ΡΛΜ και ΝΡΜ που το διαµερίζουν. Έτσι έχουµε:

Το θεώρημα έχει μεγάλο αριθμό αποδείξεων, πιθανότατα μεγαλύτερο από κάθε άλλο

μαθηματικό θεώρημα. Οι αποδείξεις είναι ευθείες και το σύνολο τους συμπεριλαμβάνει τόσο

γεωμετρικές όσο και αλγεβρικές αποδείξεις, κάποιες από τις οποίες χρονολογούνται αρκετές

χιλιετίες πριν. Το θεώρημα μπορεί να γενικευτεί με πολλούς τρόπους, σε χώρους

μεγαλύτερης διάστασης, σε μη Ευκλείδειους χώρους, σε μη ορθογώνια τρίγωνα ή ακόμα και

σε διάστατα στερεά.

Ισχύει και το αντίστροφο Πυθαγόρειο Θεώρημα: ότι δηλαδή, αν ισχύει η παραπάνω

σχέση μεταξύ των πλευρών ενός τριγώνου, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

Κυριάκος Αντωνίου, Β2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Πύργος του Ανόι

Ο πύργος του Ανόι ονομάζεται και Πύργος του Βράχμα ή Lucas Πύργος είναι

μαθηματικό παιχνίδι ή και γρίφος. Αποτελείται από τρείς ράβδους και από διάφορους

δίσκους διαφορετικών μεγεθών, οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν σε οποιανδήποτε

ράβδο. Ο γρίφος ξεκινάει με τους δίσκους σε μια ενιαία στοίβα σε μια αύξουσα σειρά

μεγέθους σε μια ράβδο. Πάντα η μικρότερη βρίσκεται στην κορυφή, κάνοντας έτσι ένα

κωνικό σχήμα.

Ο στόχος του γρίφου είναι να μετακινηθεί ολόκληρη η στοίβα σε μια άλλη ράβδο

ακολουθώντας τους ακόλουθους κανόνες:

1. Μόνο ένας δίσκος μπορεί να μετακινηθεί κάθε φορά

2. Κάθε κίνηση βασίζεται στη λήψη του ανώτερου δίσκου σε μια από τις

στοίβες και στην τοποθέτηση του πάνω στην άλλη στοίβα ή σε μια άδεια ράβδο .

3. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί μεγαλύτερος δίσκος πάνω από μικρότερο δίσκο.

Επίσης με 3 δίσκους το παζλ μπορεί να λυθεί σε 7 κινήσεις. Ο ελάχιστος αριθμός

κινήσεων για την επίλυση ενός παζλ του Πύργου Ανόι είναι 2 ν - 1, όπου ν είναι ο αριθμός

των δίσκων.

Ιστορική παρένθεση
Το παιχνίδι ονομάσθηκε Πύργος του Ανοί από το σχήμα του πύργου που θυμίζει την

αρχιτεκτονική των ναών στις χώρες της άπω Ανατολής. Το παιχνίδι πρωτοεμφανίστηκε από

τον Γάλλο μαθηματικό Έντουαρντ Λούκας γύρω στα 1883 με προέλευση τις Ινδίες. Υπάρχει

για το παιχνίδι ο παρακάτω θρύλος με τίτλο Πύργος του Βράχμα. Όταν ο Βράχμα

δημιούργησε τον κόσμο, έστησε σ΄ ένα ναό στην πόλη Μπενάρες, 64 δακτυλίδια άνισου

μεγέθους όλα περασμένα σ΄ ένα μπαστούνι ώστε αν κρατήσουμε το μπαστούνι κατακόρυφα

να σχηματίζουν τον γνωστό μας πύργο. Οι ιερείς του ναού έπρεπε να δουλεύουν μέρα νύχτα,

για να μεταφέρουν τα δαχτυλίδια σε ένα άλλο μπαστούνι, χρησιμοποιώντας ένα τρίτο σαν

βοηθητικό, έτσι ώστε να μην τοποθετήσουν μεγαλύτερο δακτυλίδι πάνω από μικρότερο και

μετακινώντας ένα μόνο δακτυλίδι σε κάθε κίνηση. Ο θρύλος λέει πως πριν προλάβουν οι

ιερείς να μεταφέρουν όλα τα δακτυλίδια στο άλλο μπαστούνι, ο ναός θα καταρρεύσει μέσα

στην σκόνη και ο κόσμος θα είναι μέσα σε τρομακτικό κράτος βροντής.

Είχε άραγε δίκαιο ο Βράχμα;

Μπορεί ένας παίκτης ν΄ αρχίζει να παίζει και κάποτε να καταφέρει να τοποθετήσει τον

πύργο στη Θέση Β ή Γ, θα έχει κάνει όμως τον ελάχιστο αριθμό κινήσεων; Ποιος είναι αυτός

ο αριθμός;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Αρα έχουμε το πρόβλημα!

1) Να υπολογιστεί ο ελάχιστος αριθμός κινήσεων που πρέπει να κάνει ο παίκτης ώστε

να μετακινήσει τον πύργο από την θέση Α στην θέση Β ή Γ όταν οι δίσκοι είναι ορισμένου

πλήθους ν (ν φυσικός : π.χ. 7 δίσκοι).

2) Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν και με μια τακτική για να πετύχουμε τη λύση με τον

ελάχιστο αριθμό κινήσεων;

Θα προσεγγίσουμε τη λύση <<επαγωγικά>> αρχίζοντας με ένα δίσκο και αυξάνοντας το

πλήθος των δίσκων σταδιακά.

Α. Όταν ο δίσκος είναι ένας τότε ο αριθμός των κινήσεων προφανώς είναι μια.

Β. Όταν οι δίσκοι είναι δυο τότε ο αριθμός των κινήσεων είναι τρείς.

Γ. Όταν οι δίσκοι είναι τρείς τότε ο αριθμός των κινήσεων είναι επτά.

Παρατηρούμε τη μεταφορά του πύργου των τριών δίσκων στη θέση Γ (7 κινήσεις) μετά

τη μεταφορά του τέταρτου δίσκου στη θέση Β (1 κίνηση) και τέλος τη μεταφορά του πύργου

των τριών δίσκων στη θέση Β (7 κινήσεις). Σύνολο 15 κινήσεις. Συνεχίζοντας με τον ίδιο

τρόπο και αυξάνοντας κατά ένα τον αριθμό των δίσκων θα έχουμε...

Α. Ως προς την τεχνική που θα ακολουθήσουμε για την εκτέλεση των κινήσεων:

Θα μετακινήσουμε τον πύργο πρώτα με 2 δίσκους στη συνέχεια κ.τ.λ μέχρι να

μεταφέρουμε τον πύργο με τους δίσκους κατά ένα λιγότερο στη βοηθητική θέση, στην

συνέχεια να μετακινήσουμε τον τελευταίο δίσκο στην τελική θέση και να επαναλάβουμε τη

διαδικασία μεταφοράς πάλι του πύργου με τους δίσκους κατά ένα λιγότερο πάνω από τον

τελευταίο δίσκο.

Β. Ως προς τον υπολογισμό των ελάχιστων κινήσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΣΚΩΝ ν

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΠΛΗΘΟΣ 
ΚΙΝΗΣΕΩΝ Π(ν)

1 0 + 1 + 0 1

2 1 + 1 + 1 3

3 3 + 1 + 3 7

4 7 + 1 + 7 15

5 15 + 1 + 15 31

6 31 + 1 + 31 63

7 63 + 1 + 63 127

…… ………. ……

ν Π(ν-1) +1+ Π(ν-1) Π(ν)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Αρα το πλήθος των ελάχιστων κινήσεων για 7 δίσκους είναι 127. (Μερική απάντηση είναι το

πρώτο ερώτημα για 7 δίσκους)

Πώς όμως θα υπολογίσουμε τις ελάχιστες κινήσεις όταν ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος; Ο

παραπάνω υπολογισμός σημαίνει πως πρώτα πρέπει να βρούμε το πλήθος για ένα δίσκο

λιγότερο και πριν για δύο λιγότερες κ.ο.κ πράγμα που κάνει τον υπολογισμό αρκετά πιο

δύσκολο και όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των δίσκων τόσο ο υπολογισμός γίνεται πολύ

δύσκολος σχεδόν αδύνατος.

Θα δείξουμε με την μέθοδο της «επαγωγή», ότι το πλήθος των κινήσεων δίνεται από τον

τύπο:

Πλήθος κινήσεων για ν δίσκους = 2v – 1

Απόδειξη

Για ν = 1 Π(1) = 21 - 1 = 2 – 1 = 1 ( ισχύει )

Έστω ότι ισχύει για ν = ρ δηλαδή το πλήθος των κινήσεων με ρ δίσκους Π(ρ) = 2ρ - 1

Τότε σύμφωνα με τα παραπάνω πλήθος των κινήσεων με ρ+1 δίσκους

Π(ρ+1) = Π(ρ) +1+ Π(ρ) = (2ρ - 1) + 1 + (2ρ - 1) = 2. 2ρ - 1 = 2ρ+1 - 1

άρα ισχύει και για ν = ρ+1 άρα θα ισχύει για κάθε ν.

Άρα απαντήσαμε και στο 1ο ερώτημα :

Πλήθος των κινήσεων με ν δίσκους Π(ν) = 2ν - 1

«Θεώρημα επαγωγής»: Αν μια πρόταση Π(ν), ν φυσικός , ισχύει για ν = 1 και δεχόμενοι

ότι ισχύει για ν = ρ αποδείξουμε ότι ισχύει και για ν = ρ+1 τότε ισχύει για κάθε ν.

Για να δούμε τώρα αν ο Βράχμα είχε δίκιο οι ελάχιστες κινήσεις που πρέπει να γίνουν

σύμφωνα με την απόδειξη παραπάνω είναι :

Π(64) = 264 – 1 = 18.446.744.073.709.551.615

Αν οι ιερείς κάνουν μία κίνηση κάθε δευτερόλεπτο τότε θα χρειασθούν:

18.446.744.073.709.551.615 δευτερόλεπτα, άρα επειδή ένας χρόνος έχει 365 ημέρες, 365.24 =

8760 ώρες, 8760.60 = 525600 λεπτά, 525600.60 = 31536000 δευτερόλεπτα.

Τότε θα χρειασθούν 18446744073709551615 / 31.536.000 = 584.942.417.355 χρόνια

περίπου 600 δισεκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθούν οι κινήσεις.

Όμως η επιστήμονες αστρονόμοι υπολογίζουν ότι ο Ήλιος μας έχει ακόμη ζωή για 5

δισεκατομμύρια χρόνια πριν καταρρεύσει και συμπαρασύρει μαζί στην καταστροφή και όλο το

πλανητικό σύστημα.

Άρα ο Βράχμα είχε απόλυτα δίκαιο.

Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και το εξής ερώτημα : Πόσα θα έπρεπε να είναι το πολύ τα

δακτυλίδια, ώστε οι ιερείς να προφτάσουν να τα μετακινήσουν πριν καταστραφεί ο κόσμος;

( Απάντηση: ν = 57 )

Παναγιώτα Ζήνωνος, Β1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Μαγικά Τετράγωνα. Η κατασκευή τους και 

οι μαθηματικές ιδιότητές τους

Τα μαγικά τετράγωνα από καιρό θεωρούνται μια μαθηματική δημιουργία που προσφέρει

διασκέδαση και έναν ενδιαφέροντα τρόπο χρήσης της μαθηματικής γνώσης.

Το μαγικό τετράγωνο αποτελεί διάταξη αριθμών σε συστοιχία ίσου συνόλου γραμμών και

στηλών, όπου η αριθμητική πράξη μεταξύ των αριθμών στην ίδια σειρά ή στήλη ή διαγώνιο του

τετραγώνου επιστρέφει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Το κοινό αποτέλεσμα ονομάζεται μαγική

σταθερά του μαγικού τετραγώνου. Η πλέον συνήθης αριθμητική πράξη στα μαγικά τετράγωνα

είναι η πρόσθεση μεταξύ των αριθμών, ενώ υπάρχουν και άλλες εκδοχές τους όπως η τέλεση

αφαίρεσης ή πολλαπλασιασμού.

Η μαγεία βρίσκεται στο γεγονός πως οι αριθμοί σε κάθε στήλη, σειρά και διαγώνιο

αθροίζονται στον ίδιο αριθμό.

Το πρώτο μαγικό τετράγωνο που εμφανίστηκε στην ιστορία (2200 π. Χ.) είναι το

αποκαλούμενο κινέζικο, που σύμφωνα με τον θρύλο ήταν το δώρο του Ουρανού προς τον μυθικό

αυτοκράτορα Γιού. Ο Ουρανός έστειλε στον αυτοκράτορα το δώρο αυτό γραμμένο πάνω στο

καβούκι μιας χελώνας που βγήκε από τον ποταμό Λούο. Στο καβούκι της είχε ένα παράξενο

σχέδιο με κουκκίδες ομαδοποιημένες σε κάτι που έμοιαζε με τετραγωνική διάταξη, και τα

αθροίσματα των κουκκίδων ήταν κοινά για κάθε σειρά, στήλη, και διαγώνιο. Το τετράγωνο

χρησιμοποιεί τους αριθμούς από το 1 έως το 9, είναι διαστάσεων 3x3 με μαγική σταθερά 15, και

είναι γνωστό ως τετράγωνο Λούο Σου (洛书)

Το πρωταρχικό κινέζικο μαγικό τετράγωνο διαιρείται σε 9 τετράγωνα (32 ), έκαστο των

οποίων φέρει μέσα του έναν από τους 9 αριθμούς της μονάδας και έχει την εξής διάταξη (σχήμα)

όπου όλα τα οριζόντια, κάθετα και διαγώνια αθροίσματα ισοδυναμούν με 15

οριζοντίως 4 + 3 + 8 = 15 9 + 5 + 1 = 15 2 + 7 + 6 = 15

καθέτως 4 + 9 + 2 = 15 3 + 5 + 7 = 15 8 + 1 + 6 = 15

διαγωνίως 4 + 5 + 6 = 15 2 + 5 + 8 = 15

Τα μαγικά τετράγωνα δεν έχουν πάψει μέχρι σήμερα να απασχολούν τους

ενδιαφερόμενους. Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν δείξει γι’ αυτά Ινδοί και Άραβες σοφοί, όμως ο

βυζαντινός Μανουήλ Μοσχόπουλος απέκτησε τον τίτλο του «πατέρα» των μαγικών τετραγώνων,

επειδή υπήρξε ο πρώτος που έγραψε βιβλίο γι’ αυτά.
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Δυο αιώνες περίπου μετά τον Μοσχόπουλο, κάποιος άλλος ασχολήθηκε με τα μαγικά

τετράγωνα (ιδιαίτερα με αυτά της τάξης του 42 ) και παρέμεινε γνωστός και γι’ αυτήν την

ιδιότητά του, ο Γερμανός αναγεννησιακός ζωγράφος Albrecht Durer, ο οποίος τα απεικόνισε μαζί

με άλλα σύμβολα στον περίφημο χαρακτικό πίνακά του MELENCHOLIA.

Η Μελαγχολία του Ντύρερ (1514). Το μαγικό τετράγωνο βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνία

Στο τετράγωνο αυτό οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 16 είναι διατεταγμένοι έτσι ώστε οι σειρές,

οι στήλες και οι διαγώνιοι να δίνουν το μαγικό άθροισμα 34. Το τετράγωνο αυτό θεωρείται το

πρώτο μαγικό τετράγωνο στη Δύση . Οι αριθμοί στα δυο τελευταία τετράγωνα (15 και 14)

ανταποκρίνονται στο έτος δημιουργίας του έργου (1514)!

Στην ενότητα των γλυπτών των Παθών του Χριστού στον ναό της Σαγράδα Φαμίλια στην

Βαρκελώνη, υπάρχει ανάγλυφο μαγικό τετράγωνο διαστάσεων 4×4. Η μαγική σταθερά του

αθροίσματος των αριθμών, είναι 33, και ανταποκρίνεται στην ηλικία που είχε ο Ιησούς κατά την

Σταύρωση του.

Τάξεις

Οι τρεις ομάδες τάξεων που μπορεί να ανήκει το κάθε μαγικό τετράγωνο είναι:

•περιττής τάξης, όπου οι διαστάσεις του τετραγώνου βασίζονται σε περιττό αριθμό (1x1,

3x3, 5x5 κτλ). Αυτή είναι η συνηθέστερη περίπτωση.

•περιττής άρτιας τάξης, όπου οι διαστάσεις του τετραγώνου βασίζονται σε άρτιο αριθμό μη

πολλαπλάσιο του 4 (2x2, 6x6, 10x10 κτλ) .

•αρτιάκις άρτιας τάξης, όπου οι διαστάσεις του τετραγώνου βασίζονται σε άρτιο αριθμό

πολλαπλάσιο του 4 (4x4, 8x8, 12x12 κτλ).

Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τρόπων με τους οποίους μπορούν να κατασκευαστούν

μαγικά τετράγωνα. Η πιο απλή, μη ασήμαντη (n ≠ 1) τάξη μαγικού τετραγώνου είναι η 3x3.

Μπορεί να κατασκευαστεί μόνο με την χρήση τριών αρχικών -θετικών ή αρνητικών- ακεραίων α,

β και γ, με τα κελιά να αποκτούν τις τιμές τους μετά από διάφορους υπολογισμούς

προσθαφαίρεσης μεταξύ των ακεραίων αυτών, εφόσον α < β < γ − α και β ≠ 2α:
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Και τώρα να κάνω ένα δικό μου μαγικό τετράγωνο:

Στο κέντρο τοποθετούμε έναν αριθμό π.χ. το 9:

_    _   _

_   9    _

_   _   _

Διαγώνια προσθέτουμε και αφαιρούμε τον ίδιο αριθμό:

Π.χ. το 1, οπότε παίρνουμε τους αριθμούς  10 και 8 αντίστοιχα και τους τοποθετούμε 

διαγώνια:

8   _   _

_   9   _

_   _  10

Διαπιστώνουμε ότι έχουν άθροισμα 27.

Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε και αφαιρούμε έναν άλλον αριθμό, π.χ. το 4, 

οπότε παίρνουμε τους αριθμούς 13 και 5:

8   _   5

_   9   _

13   _  10

Τέλος, συμπληρώνουμε τα κουτάκια που μας έμειναν με τους αριθμούς που 

συμπληρώνουνε το άθροισμα (27):

8 14 5

6 9 12

13 4 10

Το μαγικό τετράγωνο 3χ3  με την μαγική σταθερά  27 είναι έτοιμο!

Βιβλιογραφία

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%

B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF

https://ru.scribd.com/document/45867574/%CE%9C%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-

%CE%A4%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%91

https://xromata.com/?p=5436

https://gravitonio.blogspot.com/2012/06/blog-post_13.html

http://www.mathlab.upatras.gr/wpcontent/uploads/2013/09/Εργασία-Τα-μαγικά-

τετράγωνα.pdf

Γιώργος Τσίγγας, Β1

γ − α γ + (α + β) γ − β 

(γ - β) + α γ (γ - α) + β 

γ + β γ − α − β γ + α 
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Τέχνη και  Γεωμετρία στην αρχαιότητα 

«Ο θεός είναι ο υπέρτατος γεωμέτρης», είπε ο Πλάτωνας. Οι Έλληνες πίστευαν ότι

η γεωμετρία προσφέρει το μέσο για να ενωθεί ο υλικός κόσμος με τον κόσμο των

αισθήσεων.

Γεωμετρική τέχνη ονομάζουμε την τέχνη που αναπτύχθηκε από τον 11ο έως και τον 8ο

αιώνα π.Χ., δηλαδή κατά τη γεωμετρική εποχή. Ονομάζεται γεωμετρική από τα γεωμετρικά

σχέδια που κοσμούν τα πήλινα αγγεία. Επίσης, γεωμετρικές είναι οι μορφές των ανθρώπων και

των ζώων είτε είναι ζωγραφισμένες επάνω σε αγγεία είτε είναι πήλινα ή χάλκινα ειδώλια.

Οι Έλληνες θεωρούσαν γενικά ότι τα μαθηματικά κατάγονται από την Αίγυπτο. Η

γεωμετρία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της γης από τους Αιγυπτίους που πλημμύριζαν

συχνά και έπρεπε να βρίσκουν ξανά και ξανά τα σύνορά τους λόγω αφάνισης τους από το

Νείλο. Επίσης για τον υπολογισμό εμβαδών και όγκων για κατασκευή χώρων. Το

εκτενέστερο και πιο φημισμένο αιγυπτιακό κείμενο για τα μαθηματικά είναι ο πάπυρος

Rhind που γράφτηκε κατά την περίοδο της κυριαρχίας της Αιγύπτου από τους Ιξός (μετά το

1800 π.Χ). Οι Έλληνες λόγω των στενών πολιτικών δεσμών που τους συνέδεε με την Αίγυπτο

παρέλαβαν αρκετά αξιόλογα στοιχεία. Αυτό που είναι εντελώς νέο και χαρακτηρίζει τα

ελληνικά μαθηματικά είναι η μετάβαση από θεώρημα σε θεώρημα διαμέσου της απόδειξης. Η

ελληνική γεωμετρία είχε από την αρχή αυτό τον χαρακτήρα και αυτό οφείλεται στο Θαλή.

Σταθμός στην ιστορική εξέλιξη της γεωμετρίας αποτελεί το έργο του Ευκλείδη «Τα

Στοιχεία» (300 π.Χ.), τα οποία αποτελούνται από 13 βιβλία. Ο Ευκλείδης συνάθροισε τα

Στοιχεία όπου συγκέντρωσε πολλά από αυτά που ανακάλυψε ο Εύδοξος, τελειοποίησε

πολλά από τα αποτελέσματα του Θεαίτητου αλλά και συμπλήρωσε αψεγάδιαστες

αποδείξεις.

Στον Μεσαίωνα η γεωμετρία δεν προχώρησε και πολύ. Η ραγδαία εξέλιξη αρχίζει από τον

Καρτέσιο (17ος αιώνας), που ανακαλύπτει τη μέθοδο των συντεταγμένων. Ο 20ος αιώνας

ασχολείται με το βάθος και το πλάτος των ιδεών της ταξινόμησης της διαφορικής

γεωμετρίας.

Οι Έλληνες είχαν συνειδητοποιήσει ότι χωρίς το θεωρητικό όργανο την γεωμετρία, δε θα

μπορούσαν να προχωρήσουν βαθιά στην τέχνη. Η γεωμετρική γνώση όμως συνέλαβε

αποφασιστικά ως θεωρητικό όργανο στις εικαστικές τέχνης. Η τέχνη των Αιγυπτίων για

παράδειγμα είναι εμποτισμένη με απρόσωπη ανθρώπινη μορφή και στην απεικόνιση της

φύσης, χρησιμοποιώντας τον όγκο και την κίνηση.
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Ισχυρισμός: Η μεγάλη πυραμίδα περιέχει τη χρυσή αναλογία. Ορισμός της χρυσής αναλογίας:

Έστω ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Χρυσή αναλογία έχω όταν ολόκληρη

η γραμμή προς το μεγαλύτερο τμήμα είναι το ίδιο με τον λόγο του μεγαλύτερο. Εάν πάρουμε μια

διαγώνιο της πυραμίδας τότε παίρνουμε ένα τρίγωνο, αυτό είναι το αιγυπτιακό τρίγωνο. Αυτό το

τρίγωνο είναι ειδικό γιατί περιέχει τη χρυσή τομή. Συγκεκριμένα ο λόγος του παράπλευρου ύψους της

πυραμίδας h προς την μισή βάση b είναι σε χρυσή αναλογία του τμήματος προς το μικρότερο.

Ο Τελεοκλής και ο Θεόδωρος μετέφεραν τις νόρμες του ανθρώπινου σώματος, από την Αίγυπτο

στα ελληνικά γλυπτά.

O Albert Durer (1471‐1528) είχε ένα ειδικό ενδιαφέρον για τη γεωμετρία. Αυτό το φημισμένο

έργο του «Μελαγχολία» δείχνει ένα μη κανονικό πολύεδρο, όπως επίσης και μια σφαίρα, ένα μαγικό

τετράγωνο και διαβήτη. Μελετητές έχουν πει ότι αυτό το πολύεδρο είναι στην ουσία ένας κύβος, όπου

οι απέναντι άκρες του έχουν κοπεί.

Leonardo Da Vinci: ο Υπέρτατος άνθρωπος της Αναγέννησης

Στο ανθρώπινο σώμα, το κεντρικό σημείο είναι φυσικά ο ομφαλός. Γι αυτό εάν ένας άνθρωπος

τοποθετείται με την πλάτη στο πάτωμα και με τα χέρια στην ανάταση τότε αν ένας διαβήτης βάλει

ως κέντρο τον ομφαλό, τότε τα δάκτυλα και τα πόδια θα αγγίζουν την περιφέρεια ενός κύκλου. Κι

έτσι καθώς το ανθρώπινο σώμα περιγράφεται από μια κυκλική γραμμή, έτσι και μια τετράγωνη

φιγούρα μπορεί να σχηματιστεί αφού εάν μετρήσουμε την απόσταση από τα πόδια μέχρι το κεφάλι και

μετά την απόσταση μεταξύ των δύο χεριών σε έκταση, τότε το πλάτος και το ύψος θα είναι το ίδιο.

Ο πιο διάσημος πίνακας του Leonardo ως προς την προοπτική του είναι «Ο Μυστικός Δείπνος». Το

κέντρο του πίνακα τοποθετείται στο δεξί μάτι του Χριστού. Τα χέρια του Χριστού σχηματίζουν μια νοερή

πυραμίδα.

Αυτός ο πίνακας ονομάζεται «Ευαγγελισμός». Δείχνει μια προσεγμένη δουλειά

προοπτικής στην κατασκευή του. Προσέξτε το χέρι της Παρθένου που φαίνεται πολύ μακρύ.

Μελέτες έδειξαν ότι ο Leonardo παρέκκλινε από την προοπτική για να δείξει την αποδοχή της

Παρθένου για το ευχάριστο γεγονός.

Σάββα Σκεύη, Γ3
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ΤΡΟΧΟΣ
Εισαγωγή

Είναι γνωστό, ότι τα σχήματα βοήθησαν πολύ στην ανάπτυξη των επιστήμων και ιδιαίτερα

των μαθηματικών διότι με την ανακάλυψη τους, έγινε πιο εύκολο για τους επιστήμονες να

επεξεργάζονται διάφορα αντικείμενα που έβλεπαν στο περιβάλλον τους και να τα αναλύουν. Το

θέμα που έχω επιλέξει σχετίζεται με την εύρεση - κατασκευή του τροχού και τις νέες ιδέες στην

κατασκευή του.

Πρόλογος

Ο τροχός από την αρχαιότητα είχε μεγάλη χρησιμότητα στην καθημερινότητα του

ανθρώπου καθώς ήταν και είναι ένα αντικείμενο το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για τη

μεταφορά διαφόρων αντικειμένων. Πιο κάτω ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή που αφορά την

ανακάλυψη και τη χρήση του, πώς αναπτύχθηκε το σχήμα κατά τη διάρκεια των χρόνων και τους

συμβολισμούς του στην αρχαιότητα. Επίσης θα γίνει αναφορά στις διάφορες κατασκευές που

σχετίζονται με τον τροχό.

Κύριο Μέρος

Συγκεκριμένα, ο τροχός είναι ένα κυκλικό όργανο που διαθέτει έναν κεντρικό άξονα. Γύρω

από αυτόν τον άξονα κινείται, μεταδίδοντας τη δική του κίνηση και στο άλλο αντικείμενο ή

μηχανισμό που αλληλοεπιδρά. Ο άξονας περιστροφής είναι ακίνητος, περνά από το κέντρο του

και είναι κάθετος στο επίπεδο του τροχού. Ανακαλύφθηκε από τους Σουμέριους το 4500 π.Χ

σύμφωνα με πήλινες επιγραφές που βρέθηκαν μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη. Ο

πρώτος τροχός ήταν πέτρινος και φαίνεται να δημιουργήθηκε ως εργαλείο για κατασκευή

κεραμικών.

Στον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο, το κέντρο του κύκλου συμβόλιζε τον ήλιο και την αιωνιότητα.

Φαίνεται να απεικονιζόταν σε λίθους μαζί με διάφορους θεούς της ελληνικής μυθολογίας. Επίσης,

με την ανακάλυψη του τροχού έγινε ευκολότερη η μεταφορά και ανταλλαγή αγαθών μέσω των

αμαξών και των κάρων, καθώς πριν την ανακάλυψη του οι άνθρωποι μετακινούσαν τα διάφορα

αντικείμενα με τα πόδια. Λέγεται ότι η χρήση του τροχού στις μεταφορές ξεκίνησε το 3500 π.Χ

στην Ερέχεια της Σουμέριας.

Αργότερα, ο τροχός έχει γίνει ένα κύριο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την

ανακάλυψη διάφορων κατασκευών οι οποίες καλυτερεύσαν την ποιότητα ζωής του ατόμου. Οι

περισσότερες ανακαλύψεις σχετίζονται όπως είπα και πιο πάνω με τη μεταφορά αντικειμένων.

«Η αναλαμπή ήταν η σύλληψη του συνδυασμού τροχού και άξονα» κατά τον David Anthony Ένα

παράδειγμα αυτών των ανακαλύψεων είναι η άμαξα που ανακαλύφθηκε το 3500π.Χ. Η άμαξα

είναι ένα όχημα με ρόδες που έλκεται από ένα ή περισσότερα ζώα, που συνήθως ήταν άλογα και

είχε την ίδια λειτουργία με το σημερινό αυτοκίνητο, δηλαδή μετέφερε ανθρώπους. Κατά τον

Μεσαίωνα, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τις άμαξες ξεκίνησαν να απαιτούν περισσότερες

πολυτέλειες καθώς ήταν ένα από τα βασικότερα μέσα για να ταξιδέψει κάποιος. Αρχικά οι

άμαξες δεν είχαν κάλυμμα και έμοιαζαν με κάρα. Αργότερα, καλύπτονταν με δέρμα για

προστασία από τη βροχή, τον άνεμο, το κρύο και άλλες καιρικές συνθήκες. Αλλά όσο

αυξάνονταν οι πολυτέλειες τόσο πιο πολύ βάρος υπήρχε στην άμαξα με αποτέλεσμα να

χρειάζονται περισσότερα ζώα για να μεταφέρουν τα άτομα. Επιπρόσθετα, ακόμη μια ανακάλυψη

είναι το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν επακόλουθο της άμαξας. Το σύγχρονο αυτοκίνητο

δημιουργήθηκε το 1886 από τον Γερμανό εφευρέτη Καρλ Μπεντς. Τα αυτοκίνητα έγιναν ευρέως

διαθέσιμα κατά τον 20ο αιώνα. Ένα από τα πρώτα μοντέλα που κυκλοφόρησαν στην αγορά ήταν

το αμερικάνικο Model T από τη Ford Motor Company το 1908.
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Ακόμη, μια ανακάλυψη που σχετίζεται με τον τροχό είναι ο νερόμυλος. Είναι η πρώτη

κατασκευή που δημιουργήθηκε με τη χρήση της φυσικής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

δηλαδή του ανέμου και του νερού. Το νερό όταν είναι στάσιμο έχει δυναμική ενέργεια λόγω του

βάρους του και όταν έρχεται σε επαφή με τον νερόμυλο παράγεται υδροηλεκτρική ενέργεια. Η

βασική λειτουργία του ήταν να δίνει πίεση στο νερό για να μεταφέρεται στα αυλάκια.

Τέλος, μια εξίσου σημαντική κατασκευή είναι ο αλευρόμυλος. Η χρησιμότητα αυτού του

μύλου ήταν να αλέθει το σιτάρι και να το μετατρέπει με αυτόν τον τρόπο σε αλεύρι που θα το

χρησιμοποιούσαν αργότερα οι νοικοκυρές για να φτιάξουν ψωμί. Ο αλευρόμυλος αποτελείτο από

δύο μυλόπετρες που ήταν τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη και ήταν χαραγμένες στο σημείο

που εφάπτονταν για να γίνει καλύτερα το άλεσμα του σιταριού. Οι μυλόπετρες καλύπτονταν με

μια ξύλινη εξέδρα. Πάνω στην εξέδρα ήταν τοποθετημένο ένα μεγάλο χωνί για να μπορεί ο

μυλωνάς να τοποθετεί το σιτάρι. Στο κάτω μέρος τους βρισκόταν η φτερωτή που ήταν ένας

τροχός με φτερά που έδινε κίνηση στην κατασκευή.

Επίλογος

Συνοψίζοντας, μέσω της έρευνάς μου έφτασα στο συμπέρασμα ότι ο τροχός έφερε μια

δραστική αλλαγή στη ζωή όλων μας από τη δημιουργία του έως σήμερα καθώς χωρίς αυτόν οι

διάφοροι εφευρέτες δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην ανακάλυψη όλων αυτών των

ευρημάτων που χρησιμοποιούμε μέχρι και στη σημερινή εποχή. Επιπλέον, στον κόσμο των

επιστημών, ο τροχός έδωσε την ευκαιρία στους επιστήμονες να αναλύσουν με περισσότερες

λεπτομέρειες τα φαινόμενα που τους φανερώνονταν και να φτάσουν στη δημιουργία των

σημερινών μαθηματικών τύπων.

Πηγές:

https://el.wikipedia.org/wiki

http://www.mentality10.com

https://www.archaiologia.gr

http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr

https://www.pemptousia.gr

http://artofwise.gr

http://www.polignosi.com

Λεάνδρου Ελευθερία, Γ1
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Χρυσή Τομή και Χρυσός Αριθμός Φ

Στα μαθηματικά και στην τέχνη, δύο ποσότητες έχουν αναλογία χρυσής τομής, αν ο λόγος

του προς τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι ίσος με το λόγον της μεγαλύτερης ποσότητας προς τη

μικρότερη.

Η γεωμετρική ερμηνεία, εκφρασμένη αλγεβρικά είναι η πάρα κάτω:

(α+β)/α = α/β=φ

Το φ αντιπροσωπεύει τη χρυσή τομή, του οποίου η τιμή είναι:

Φ=1+√5 /2 = 1.6180339887...

Η χρυσή τομή είναι γνωστή και ως χρυσός λόγος, χρυσός κανόνας, χρυσή μετριότητα ή

θεϊκή αναλογία. Ενώ για τον Ευκλείδη ο όρος ήταν άκρος και μέσος λόγος.

Πολλοί καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα προσάρμοζαν με συγκεκριμένο τρόπο

τα σχέδιά τους έτσι ώστε να προσεγγίζουν τη χρυσή αναλογία. Ειδικά στη μορφή ενός χρυσού

ορθογώνιου παραλληλόγραμμου.

Στο αυτό ο λόγος της μεγαλύτερης πλευράς (α) προς τη μικρότερη πλευρά (β) είναι η

χρυσή τομή, πιστεύοντας πως αυτή είναι αισθητικά ευχάριστη. Οι μαθηματικοί από την εποχή του

Ευκλείδη μέχρι σήμερα έχουν μελετήσει σε βάθος τις ιδιότητες της χρυσής τομής

συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής της στις διαστάσεις ενός κανονικού πενταγώνου και ενός

χρυσού ορθογώνιου παραλληλογράμμου, το οποίο όπως δείχνει και η πιο κάτω εικόνα μπορεί να

χωριστεί σε ένα τετράγωνο και ένα παρόμοιο παραλληλόγραμμο με τον ίδιο λόγο πλευρών.

Η χρυσή τομή έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε διάφορες υπολογίσεις, για παράδειγμα στην

ανάλυση των ανάλογων φυσικών αντικειμένων και των τεχνητών συστημάτων όπως οι

οικονομικές αγορές.

Υπολογισμός

Δύο ποσότητες α και β λέγεται ότι είναι σε χρυσή αναλογία φ, εάν ,

(Α+β) /α = α/β = φ

Μία μέθοδος για την εύρεση της τιμής του φ είναι να ξεκινούμε με το αριστερό κλάσμα και

αντικαθιστούμε το β / α=1/φ.

(α + β)/α = 1+β/α = 1+ 1/φ

Φαίνεται ότι

1+1/φ =φ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Πολλαπλασιάζουμε με φ και παίρνουμε ότι

φ+1 = φ²

Το οποίο φαίνεται

φ² φ 1=0

Χρησιμοποιώντας τον τύπο επίλυσης δευτεροβάθμιων εξισώσεων λαμβάνουμε 2 λύσεις

Φ= 1+√5 / 2= 1.6180339887....

Και

Φ= 1-√5 / 2= - 0.6180339887...

Επειδή όμως το φ είναι πάντα αναλογία μεταξύ θετικών ποσοτήτων, το φ είναι

απαραιτήτως θετικό, άρα

Φ= 1+√5 / 2=1.6180339887.....

Από την πιο πάνω εξίσωση προκύπτει ότι φ=1+1/φ, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να

εκφράσουμε το φ ως άπειρο συνεχές κλάσμα δηλαδή:

Ιστορία

Η χρυσή τομή συνεπαίρνει Δυτικούς διανοούμενους ποικίλων ενδιαφερόντων για

τουλάχιστον 2400 χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί μελέτησαν πρώτοι αυτό που εμείς

τώρα ονομάζουμε χρυσή τομή γιατί εμφανίζονταν παλιότερα συχνά στη γεωμετρία.

Ο χρυσός λόγος ήταν επίσης γνωστός στους Πυθαγόρειους. Στο μυστικό τους σύμβολο,

την πεντάλφα, ο χρυσός λόγος εμφανίζεται στις πλευρές του αστεριού καθώς και στο πηλίκο του

εμβαδού του κανονικού πενταγώνου με κορυφές τις άκρες της πεντάλφα προς το εμβαδόν του

κανονικού που σχηματίζεται εντός ενός αστεριού.

Συζυγή Χρυσής Τομής

Η αρνητική ρίζα της δευτεροβάθμιας εξίσωσης ΄΄φ΄΄ είναι

Η απόλυτη τιμή της ποσότητας αυτής (=0.618) αντιστοιχεί στον αντίστροφο του λόγου

μήκος (μικρότερη πλευρά προς την μεγαλύτερη ) και αναφέρεται μερικές φορές ως «συζυγής της

χρυσής τομής». Εδώ συμβολίζεται με κεφαλαίο Φ

Εναλλακτικά, το Φ μπορεί να εκφραστεί ως

Αυτό καταδεικνύει τη μοναδική ιδιότητα της χρυσής τομής ανάμεσα στους θετικούς

αριθμούς

Ή η αντίστροφή της

Αυτό σημαίνει ότι

Κάιζερ Δημήτρια, Γ3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ



Σχολική Χρονιά 2020-2021

234

Μαθηματικά 19ος αιώνας

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικές και καθοριστικές αλλαγές στα μαθηματικά.

Αναπτύσσονται τόσο οι γνώριμοι κλάδοι των μαθηματικών αλλά εμφανίζονται και καινούριοι,

όπως η άλγεβρα, με τη θεωρία του Galois. Η γεωμετρία μετά την ανακάλυψη της μη-ευκλείδειας

γεωμετρίας αλλάζει κατεύθυνση. Ακόμα, η ανάλυση με την εισαγωγή της θεωρίας των μιγαδικών

και την ανάπτυξη των συνήθων και μερικών διαφορετικών εξισώσεων λαμβάνει μια άλλη μορφή.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Cantor, οποίος εφηύρε τη θεωρία συνόλων, η οποία ήταν

η βάση πάνω στην οποία χτίσθηκαν τα σύγχρονα μαθηματικά και μαζί με τους Dedekind, Peano

και Weistrass έθεσαν τα θεμέλια των πραγματικών αριθμών. Ο Boole διώχνει από τη λογική το

πέπλο της μεταφυσικής και την εντάσσει στα καθαρά μαθηματικά, πράγμα στο οποίο συνέτεινε

αργότερα και ο Frege.

Γιάλλουρου Νατάσα, Αντωνίου Σαββίνα, Α5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΠΑΣΚΑΛ
Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, όπου και έζησε ο Γάλλος μαθηματικός, υπήρξαν

σπουδαίες προσωπικότητες στον χώρο της επιστήμης. Ανθρωποι όπως ο Νεύτωνας, ο Φερμά, ο

Ντεκάρτ και ο Καρτέσιος ήταν οι ηγετικές μορφές της τότε επιστημονικής κοινότητας. Από την

μεριά του, ο Πασκάλ ήταν επίσης ένας σημαντικότατος επιστήμονας, με τεράστια συμβολή στην

Θεωρία των Πιθανοτήτων. Δεν ήταν όμως ο μαθηματικός που θα αφιερωνόταν αποκλειστικά στον

κόσμο των αριθμών. Το ταλέντο του ήταν αδιαμφισβήτητο, όμως η θρησκευτική του προσήλωση

και η τάση του προς τη λογοτεχνία «ξεθώριασαν» με τον καιρό το ενδιαφέρον του για τα

μαθηματικά.

Μπορεί ο Πασκάλ να ήταν λιγότερο «ταγμένος» στα μαθηματικά από τους υπόλοιπους

συναδέρφους του, όμως κατάφερε να αφήσει πίσω του μια βαριά επιστημονική κληρονομιά. Μαζί

με τον γνωστότερο Πιέρ Ντε Φερμά, ανέπτυξε τη Θεωρία των Πιθανοτήτων, έναν από τους

σημαντικότερους σύγχρονους κλάδους των Μαθηματικών. Παράλληλα, με τις ιδέες του πάνω στη

γεωμετρία ήταν ο πρόδρομος για τη θεμελίωση πολλών θεωρημάτων αλλά και για την εξέλιξη

της Αναλυτικής Γεωμετρίας.

Αν όμως το έργο του είχε περιοριστεί εκεί, τότε το όνομα του Γάλλου μαθηματικού

πιθανότατα να μην ήταν τόσο γνωστό. Το περίφημο «Τρίγωνο του Πασκάλ», ένα πραγματικό

αντικείμενο λατρείας για τους μαθηματικούς, ήταν ίσως το λαμπρότερο κομμάτι του

επιστημονικού του έργου. Τι ακριβώς όμως ήταν αυτό το τρίγωνο και γιατί «αγαπήθηκε» τόσο

από τους μαθηματικούς;

Το «Τρίγωνο του Πασκάλ» είναι ουσιαστικά μια ατελείωτη πυραμίδα αριθμών, χτισμένη

από πάνω προς τα κάτω. Στην κορυφή της βρίσκεται η μονάδα, ο θεμέλιος λίθος των

μαθηματικών. Οι επόμενες σειρές της πυραμίδας «χτίζονται» με έναν απλό κανόνα. Στα άκρα

τοποθετούνται μονάδες και κάθε αριθμός στο εσωτερικό της γραμμής προκύπτει από το

άθροισμα των δύο αριθμών που βρίσκονται από πάνω του. Μια πολύ απλή κατασκευή, η οποία

όμως κρύβει μέσα της υπερβολικά πολλές αρχές των μαθηματικών.

Αυτό είναι ένα αρχικό μέρος του τριγώνου Πασκάλ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Οι «μαγικές» ιδιότητες της αριθμητικής πυραμίδας

Με τι συνδέεται το «Τρίγωνο του Πασκάλ»;

Είναι σχεδόν αδιανόητο ο Γάλλος μαθηματικός να δημιουργούσε αυτό το μαγικό τρίγωνο,

γνωρίζοντας όλες τις ιδιότητες του. Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του τριγώνου,

αποκαλύφθηκαν από μεταγενέστερες μελέτες πάνω του. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά,

που μετέτρεψαν το «Τρίγωνο του Πασκάλ» σε αντικείμενο λατρείας, παρουσιάζονται παρακάτω.

Αν παρατηρήσει κανείς τις γραμμές της πυραμίδας, μπορεί να διαπιστώσει πως τα στοιχεία

που τις αποτελούν, αντιστοιχούν στους συντελεστές διωνύμου του ίδιου βαθμού. Το τρίγωνο

δηλαδή μπορεί να «ανοίξει» το βασικό διώνυμο (a+b)n. Για παράδειγμα, οι αριθμοί 1,4,6,4,1 που

βρίσκονται στην τέταρτη γραμμή, αντιστοιχούν στο (a+b)4.

Στην αριστερή διαγώνιο του τριγώνου, βρίσκεται το σύνολο των φυσικών αριθμών.

Ξεκινάει με την μονάδα και κάθε σειρά που κατεβαίνει, αυξάνεται και κατά ένα. Η ακριβώς δίπλα

διαγώνιος είναι αυτή των τριγωνικών αριθμών. Αριθμών που παράγονται από το άθροισμα

διαδοχικών ακεραίων. Για παράδειγμα 6 = 1+2+3 και 10 = 1+2+3+4.

Μελετώντας άλλα χαρακτηριστικά του τριγώνου, καταλήγουμε σε διαφορετικά αλλά εξίσου

εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής ισούται με την αντίστοιχη

δύναμη του 2, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Προσθέτοντας τα στοιχεία των διαγώνιων, καταλήγουμε στους όρους της πολύ σημαντικής

ακολουθίας Fibonacci.

Από την άλλη, αν διαχωρίσουμε τους άρτιους από τους περιττούς όρους του τριγώνου,

χρωματίζοντας τους διαφορετικά, καταλήγουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Μια εικόνα που

μπορεί να αναπαράγεται όσο εμβαθύνουμε σε αυτήν, γνωστή και ως fractal. Τέτοιου είδους

σχήματα αποτελούν αντικείμενο μελέτης των τελευταίων δύο αιώνων.

Οι θαυματουργές ιδιότητες του τριγώνου δεν σταματούν εδώ. Η πυραμίδα συνδέεται άμεσα

με θέματα της Θεωρίας Πιθανοτήτων, με τον κλάδο της Συνδυαστικής αλλά και με τη μελέτη των

πολυωνύμων. Όσο όμως κανείς προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τα χαρακτηριστικά του

τριγώνου, τόσο πιο δύσκολες και αυστηρά μαθηματικές έννοιες ανακαλύπτει.

Το σίγουρο είναι πως το «Τρίγωνο του Πασκάλ», σχεδόν τέσσερις αιώνες μετά την

δημιουργία του, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας αλλά και θαυμασμού. Μια πυραμίδα

που καταφέρνει να συνοψίσει μέσα της ένα τεράστιο σύνολο σημαντικών μαθηματικών ιδιοτήτων.

Μια απλή ιδέα που θα μείνει αξέχαστη, διατηρώντας την ίδια στιγμή «αθάνατο» και το όνομα του

Γάλλου μαθηματικού.

Μουέροβα Πρεσλάβα Ζωή, Β1
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Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός

«ΑΓΙΟΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΗ» 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός παρέμεινε στην ιστορία ως «μάρτυρας της

πίστεως και της πατρίδος» και υπήρξε έως τον μαρτυρικό θάνατό του «ο

σωτήριος άγγελος του Ελληνικού Έθνους». Είναι γνωστός για την ανάμειξή

του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τον διαρκή αγώνα του για την

επίτευξη του αέναου πόθου για την Ελευθερία. Υπήρξε σπουδαία και

εμβληματική φυσιογνωμία θρησκευτικού και πολιτικού ηγέτη, που ξεχωρίζει

μέσα από τις σελίδες της Κυπριακής και Ελληνικής ιστορίας, για τις αρετές της

τόλμης, της χριστιανικής ταπεινότητας και της εθνικής περηφάνιας. Πόσο

αλήθεια ταιριαστός είναι ο χαρακτηρισμός «Αγιότης μαρτυρουμένη», που έχει

δοθεί από τον κ. Νίκο Ι. Νικολαΐδη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο εθνομάρτυρας Κυπριανός γεννήθηκε το 1756 στον Στρόβολο. Σε νεαρή

ηλικία εισήλθε ως δόκιμος στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά, όπου

διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα και πήρε το επώνυμο «Μαχαιριώτης». Μέσα από

αντίξοες συνθήκες και σε περίοδο έξαρσης της τουρκικής τυραννίας κατάφερε

να αφυπνίσει τον λαό και να βελτιώσει την πνευματική του υπόσταση.

Καθοριστική ήταν η διπλωματική του επέμβαση στα γεγονότα του 1804, όταν οι

Τούρκοι στασίασαν εναντίον του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και ο τουρκικός

όχλος εναντιώθηκε φανατικά προς τον λαό. Η σπουδαία αυτή πράξη του

αναγνωρίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ο οποίος μετά την εξορία του,

του αναθέτει τη θέση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ο Κυπριανός αρχίζει αμέσως

μεταρρυθμιστικές ενέργειες. Κύριο μέλημά του ήταν η απόσβεση των χρεών της

Αρχιεπισκοπής, όπως επίσης και η μόρφωση των Κυπρίων. Ίδρυσε την Ελληνική

Σχολή Λευκωσίας, το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο και την Ελληνική Σχολή

Λεμεσού. Θεωρούσε την πνευματική καλλιέργεια των Ελλήνων καθοριστική

προϋπόθεση για ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και γι’ αυτό το 1810 ιδρύει

ελληνικά σχολεία για τα Ελληνόπουλα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να

αντισταθούν σθεναρά στους διωγμούς των Τούρκων.

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου με θέμα: 

«Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο μάρτυρας της πίστης 

και της πατρίδος»

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση το 1821, ο Αρχιεπίσκοπος

Κυπριανός μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, αλλά δεν συμμετείχε σε εμπόλεμες

συγκρούσεις. Έκρινε σωστό να προσφέρει στον αγώνα μόνο υλική βοήθεια,

γιατί η γεωγραφική θέση της Κύπρου δεν το επέτρεπε και η ενεργός συμμετοχή

των Κυπρίων στα όπλα θα εξαγρίωνε τους Τούρκους.

Παρόλα αυτά η Πύλη διέταξε τον τότε κυβερνήτη της Κύπρου,

Κουτσιούκ Μεχμέτ να προχωρήσει σε βιαιότητες και σφαγές αρχιερέων και

προκριτών. Στις 9 Ιουλίου 1821, ημέρα Σάββατο, εκτελείται ο Αρχιεπίσκοπος

Κύπρου Κυπριανός δι’ απαγχονισμού, μαζί με τους μητροπολίτες Πάφου

Χρύσανθο, Κιτίου Μελέτιο και Κυρηνείας Λαυρέντιο, οι οποίοι βρίσκουν οικτρό

θάνατο διά αποκεφαλισμού. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν ως τις 14 Ιουλίου και

είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 500 Κυπρίων.

Ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός με τη θυσία του τίμησε τη Ρωμιοσύνη,

καταξίωσε την ελληνική του ταυτότητα και δικαίωσε τη χριστιανική του πίστη με

αξιοπρέπεια. Υπήρξε λαμπρό πρότυπο ενάρετου ανθρώπου, που δεν λύγισε

ούτε την τελευταία στιγμή προτού «φύγει». Παρέμεινε στήριγμα για τον

αγαπημένο του λαό και θυσιάστηκε για το έθνος του. Το ψυχικό σθένος και η

αυτοθυσία του εκφράστηκε μέσα από τους στίχους του ποιητή της «Ρωμιοσύνης»

Βασίλη Μιχαηλίδη, ο οποίος εξυμνώντας την ανδρεία του Αρχιεπίσκοπου δείχνει

τον δρόμο στους σύγχρονους νέους για ανάλογο αγώνα και δράση, με σκοπό τη

διεκδίκηση μιας ελεύθερης πατρίδας.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Γ2

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΕΛΕΝΑ, Γ2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Έντιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

Σεβαστέ Διευθυντή,

Αγαπητοί καθηγητές/τριες

Αγαπητοί συμμαθητές/τριες,

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσω για

ένα τόσο σημαντικό, επίκαιρο και συνάμα διαχρονικό θέμα, που αφορά όλες τις

χώρες, το οποίο δεν ειναι αλλο από τον πόλεμο. Δυστυχώς είναι ενα οδυνηρό

φαινόμενο, που το συναντάμε μέχρι και σήμερα. Όταν ακούμε τη λέξη πόλεμος

σκεφτόμαστε τα αρνητικά, τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει, γιατί

υπάρχουν χωρίς καμία αμφιβολία. Γι’αυτό στο πλαίσιο του χρόνου που μου

προσφέρετε, θα ήθελα να σας αναφέρω τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει

καθώς και κάποιους τρόπους εδραίωσης της ειρήνης.

Αρχικά, είμαι σίγουρη πως όλοι σας μπορείτε να αντιληφθείτε τις

συνέπειες που μπορεί να έχει ένας πόλεμος. Βασικότερη συνέπεια είναι οι

απώλειες σε έμψυχο υλικό. Χιλιάδες ανθρώποι πεθαίνουν με βίαιο τρόπο είτε

πρόκειται για στρατιώτες είτε για άμαχο πληθυσμό, ενώ πολλοί τραυματίζονται

σωματικά και ψυχικά.Τα ψυχικά τραύματα, που αποτυπώνονται τόσο στο

μυαλό όσο και στις καρδιές των παθόντων, είναι δυσβάστακτα και ανεξίτηλα.

Κυριαρχεί ο φόβος και η ανασφάλεια για το αύριο. Ακόμη οι ανθρώποι που

βιώνουν καθημερινά τον πόλεμο έρχονται αντιμέτωποι με μαζικές εκτελέσεις και

δολοφονίες. Οι αθώες ψυχές των παιδιών κλονίζονται και οι ελπίδες τους για το

μέλλον καταρρέουν.

Μια άλλη εξίσου σημαντική συνέπεια του πολέμου είναι η παράλυση

της οικονομίας. Πλέον οι οικονομία και η κοινωνία δεν αναπτύσσονται, αφου τα

χρήματα δαπανώνται για την αγορά όπλων και για την κάλυψη πολεμικών

αναγκών. Επίσης, η ενασχόληση με τη γεωργία και το εμπόριο περιορίζονται,

ενώ η βιομηχανία και η χειρωνακτική εργασία τίθενται στην υπηρεσία κάλυψης

των αναγκών, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, τη

φτώχεια και την ανεργία. Παράλληλα αυξάνεται ο πληθωρισμός και ταυτόχρονα

δημιουργούνται ελλείψεις στα υλικά αγαθά, έτσι ώστε οι ανθρώποι να

υποσιτίζονται, να πεινούν και πολλοί να αναγκάζονται να μεταναστεύουν.

Είναι ολοφάνερο ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της

κατάστασης. Οι συνέπειες και τα τραύματα ειναι δυσβάστακτα. Γι΄ αυτό ειναι

απαραίτητο να τηρήσουμε κάποιους τρόπους εδραίωσης της ειρήνης, που θα

σας εισηγηθώ στη συνέχεια.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τον πιο σπουδαίο ρόλο για τον σκοπό αυτό

μπορεί να τον διαδραματίσει η παιδεία. Αρχικά, το σχολείο οφείλει να

εμφυσήσει το ιδανικό της ειρήνης, ειδικά σε εμάς τους νέους. Μέσα από τη

διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων, όπως της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας,

μπορεί να δώσει έμφαση στα δεινά που προκαλεί ο πόλεμος και να καλλιεργήσει

τα φιλειρηνικά αισθήματά μας. Επιπλέον, η εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργήσει

στη ζωή των μαθητών τις υψηλές αξίες και ιδανικά, το ενδιαφέρον για το καλό

του συνόλου, την ετοιμότητα για αγώνα και θυσία, για την εκπλήρωση του

χρέους προς την πατρίδα, χωρίς φανατισμό και προκαταλήψεις. Γενικά, το

σχολείο οφείλει να μάθει στον μαθητή τον πολιτισμό άλλων λαών,

αποφεύγοντας τα στερεότυπα, τα οποία γεννούν τα μίση και τις εχθρότητες.

Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθώ σε έναν εξίσου

σπουδαίο παράγοντα, που μπορεί να βοηθήσει στην εδραίωση της ειρήνης, που

δεν είναι άλλος από τα ΜΜΕ. Με την ευρεία απήχηση που έχουν στο κοινό

μπορούν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη αναφορικά με τι τραγικές

συνέπειες του πολέμου και να προτρέψουν τους ανθρώπους να πιέσουν τις

κυβερνήσεις σε περιπτώσεις που οι ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο την

ειρήνη. Συγκεκριμένα, είναι καλό μέσα απο διάφορες ταινίες να παρουσιάζονται

οι οδυνηρές συνέπειες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων ή γενικότερα των

πολέμων που άφησαν το στίγμα τους για την απανθρωπιά στον κόσμο. Μάλιστα

μπορούν να δώσουν «φωνή» και στους ανθρώπους που βίωσαν τη βαναυσότητα

και τον πόνο των πολέμων. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στον

προβληματισμό και στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων.

Φτάνοντας στο τέλος της ομιλίας μου, θα ήθελα να αναφέρω ότι ύστερα

από όλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι με τον πόλεμο η ζωή μας γίνεται

αρκετά δύσκολη. Στον κόσμο μας υπάρχει μόνο μίσος και εχθρότητες. Εξαιτίας

αυτού καταστρέφεται το πιο όμορφο και ωραίο αγαθό, το αγαθό της ζωής και

ταυτόχρονα και ο ίδιος μας ο εαυτός. Για να γίνει η ζωή μας πιο ήρεμη και

εύκολη πρεπει να δραστηριοποιηθούμε και να αγωνιστούμε, ώστε να

επικρατήσει η ειρήνη σε κάθε γωνιά του πλανήτη γη.

Σας ευχριστώ θερμά για την προσοχή σας!

Σιδηροπούλου Άντρια, Γ4

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: 

Μετατροπή του ποιήματος «Mal du depart»

του Ν. Καββαδία σε πεζό

MAL DU DEPART

Ο Νίκος σε ένα δωμάτιο ως λογιστής παρέα με τους ναυτικούς χάρτες

αγνάντευε τα πλοία που αναχωρούσαν και τα θαύμαζε πίσω από το τζάμι του

γραφείου του. Όλοι οι άνθρωποι, όπως και ο Νίκος, έχουν ένα όνειρο. Το όνειρο

του Νίκου ήταν να γίνει ναυτικός, να ταξιδέψει σε μακρινά μέρη και να ζήσει μια

ζωή γεμάτη περιπέτεια, απαλλαγμένη από τη ρουτίνα.

Οι σκέψεις αυτές τριγύριζαν στο μυαλό του. Η μητέρα του από ένστικτο

ένιωσε πως κάτι δεν τον άφηνε να δουλέψει. Έτσι, χτύπησε ευγενικά την πόρτα

του δωματίου του, άνοιξε και κοίταξε τον Νίκο. Τον ρώτησε αν όλα ήταν καλά.

Αντί απάντησης, την ρώτησε: «Μάνα, εσύ έχεις πραγματοποιήσει τα όνειρά

σου;» Αυτή, ξαφνιασμένη, αφού δεν περίμενε αυτή την ερώτηση, απάντησε:

«Ναι…κατάφερα να κάνω έναν υπέροχο γιο…μου πήρε εννέα μήνες για φτιάξω

την καρδιά του και γι΄ αυτό δεν θα αφήσω κανέναν να τη ραγίσει». Ο Νίκος

συγκινημένος της άνοιξε την καρδιά του.

-«Ένα παράπονο έχω, μάνα...»

- «Από ποιον, παιδί μου; Μήπως έχω κάνει κάτι που δεν σου άρεσε;

- «Όχι, το παράπονό μου είναι από τον εαυτό μου… Ξέρεις πως από

μικρός μου άρεσε να βλέπω ταινίες και να διαβάζω παραμύθια με πλοία. Όμως,

γιατί να μην ταξιδέψω κι εγώ με πλοίο σαν τους ήρωες στις ταινίες;»

-«Γλυκιά μου ψυχή, άσε τα αυτά. Δεν είναι για σένα. Ξέχνα τα ταξίδια και

τους ναυτικούς. Η θέση σου είναι μόνο εδώ, στον τόπο μας και στο λογιστικό

σου γραφείο.»

-«Μα μητέρα…»

Κι η συζήτηση τελείωσε εκεί. Τότε ο Νίκος αποφάσισε να μην ξαναπιάσει

αυτή την κουβέντα με τη μητέρα και τους φίλους του. Έτσι κι αλλιώς, δεν

τολμούσε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του. Οι φίλοι του πίστευαν πια

πως είχε ξεχάσει τα ταξίδια και η μητέρα του χαρούμενη διαλαλούσε πως «ήταν

μια λόξα νεανική» και πως είχε πια περάσει. Ήταν μεγάλη η ευχαρίστησή της

που ο γιος της δεν θα γινόταν ναυτικός. Από την άλλη, ο Νίκος ερχόταν συχνά

αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και τις ενοχές απέναντι στον εαυτό του, αφού

δεν έκανε καμία προσπάθεια να πραγματοποιήσει την επιθυμία του.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Μια μέρα, ο εαυτός του στάθηκε μπροστά του και του είπε:

-«Γιατί, Νίκο, τα παράτησες; Γιατί εγκατέλειψες το όνειρό σου; Γιατί

άφησες τους άλλους να σε επηρεάσουν και δεν άκουσες την καρδιά σου;»

Ο Νίκος όμως δεν μπορεί να απαντήσει, μένει βουβός! Σε λίγο βυθίζεται

πάλι στις σκέψεις του. Η επιθυμία του να έχει έναν θαλάσσιο τάφο κάπου στις

μακρινές Ινδίες δεν θα πραγματοποιηθεί. Τελικά μια μέρα θα πεθάνει ξαφνικά,

έχοντας έναν κοινό και θλιβερό θάνατο, υποταγμένος στη δειλία του.

Ζήνωνος Παναγιώτα, Β1

Νίκος Καββαδίας, «Mal du depart»

Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής

των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων,

και θα πεθάνω μια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές,

χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων.

Για το Μαδράς, τη Σιγγαπούρ, τ’ Αλγέρι και το Σφαξ

θ’ αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία,

κι εγώ, σκυφτός σ’ ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς,

θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία.

Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ·

οι φίλοι θα νομίζουνε πως τά ’χω πια ξεχάσει,

κι η μάνα μου, χαρούμενη, θα λέει σ’ όποιον ρωτά:

«Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει…»

Μα ο εαυτός μου μια βραδιάν εμπρός μου θα υψωθεί

και λόγο, ως ένας δικαστής στυγνός, θα μου ζητήσει,

κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί,

θα σημαδέψει, κι άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει.

Κι εγώ, που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ

σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες,

θά ’χω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ

και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.

Νίκος Καββαδίας, Μαραμπού, Κέδρος, Αθήνα 1983

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Δένω και Βάφω – Tie and Dye
Η ενότητα αυτή έχει ως θέμα την Κατασκευή από ύφασμα, η οποία διακοσμείται

με σχέδια με την τεχνική του «Δένω και Βάφω» και υλοποιείται στο πλαίσιο του

μαθήματος Οικιακή Οικονομία. Οι μαθητές πλέον, ευαισθητοποιημένοι για την

προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αρχής βιωσιμότητας «μειώνω –

επαναχρησιμοποιώ – ανακυκλώνω», καλούνται να μετατρέψουν ένα παλιό, φθαρμένο

μπλουζάκι που δεν χρησιμοποιούν σε ένα καινούριο προϊόν, το οποίο μέσω της

επαναχρησιμοποίησης θα αποκτήσει ξανά ζωή. Συγκεκριμένα, οι μαθητές διεξάγουν

έρευνα στο Διαδίκτυο για την τεχνική του «Δένω και Βάφω» και καλούνται οι ίδιοι να

μετατρέψουν το παλιό τους μπλουζάκι σε ένα καινούριο, χρησιμοποιώντας την

τεχνική αυτή και στη συνέχεια να κάνουν αυτοαξιολόγηση.

Μαρία Χριστοφόρου,

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
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Μιχαήλ Γλαύκος, Β2

Γαϊτα Απτοαλαζήζ, Β2

Μιχαήλ Γλαύκος, Β2

Σιαρματτά Ερμίνα Μαρίνα, Γ1

Σιαρματτά Ερμίνα Μαρίνα, Γ1
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Μιχαήλ Αμαρυλίς, Β2

Μιχαήλ Αμαρυλίς, Β2

Μιχαήλ Αμαρυλίς, Β2

Νικάνδρου Γεωργία, Α6

Νικάνδρου Γεωργία, Α6

ΤΕΧΝΗ
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Βασιλείου Μαρία, Γ1Νεοφύτου Άντρη, Γ1 Βασιλείου Μαρία, Γ1

Λεάνδρου Ελευθερία, Γ1 Λεάνδρου Ελευθερία, Γ1 Λεάνδρου Ελευθερία, Γ1

Σιαρματτά Ερμίνα Μαρίνα, Γ1 Παπαχριστοφόρου Ιωάννα, 

Μιλτιάδους Έλενα, Γ2

ΤΕΧΝΗ
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Νεοφύτου Ευάγγελος, Γ4

Παναρέτου Μαρία, Γ4

Παναρέτου Μαρία, Γ4

Παναρέτου Μαρία, Γ4
Παπαστυλιανού Νάταλυ, Γ6

ΤΕΧΝΗ
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Χατζηιωάννου Ευφημία-Μαρία, Γ6

Παναρέτου Μαρία, Γ4 Παναρέτου Μαρία, Γ4Παπαστυλιανού Νάταλυ, Γ6

Κόκκινου Ειρήνη, Γ6 Κόκκινου Ειρήνη, Γ6

Κόκκινου Ειρήνη, Γ6 Κόκκινου Ειρήνη, Γ6

ΤΕΧΝΗ
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Τοσουνίδου Χριστιάνα, Γ5 Τοσουνίδου Χριστιάνα, Γ5

Τοσουνίδου Χριστιάνα, Γ5 Τοσουνίδου Χριστιάνα, Γ5

ΤΕΧΝΗ
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Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος

Ενότητα: Δυναμικός Ηλεκτρισμός
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Διάλεξη για τον αθλητισμό από τον Παραολυμπιονίκη Αντώνη Αρέστη

Αξιότιμε κύριε Διευθυντή,

Εκλεκτέ προσκεκλημένε,

Κύριες και Κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπημένα ΜΑΣ παιδιά

Το σχολείο σάς καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση, ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ από μία σειρά

εκδηλώσεων που θα διοργανώσει τις προσεχείς μέρες στα πλαίσια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, με τίτλο ΒΕ ACTIVE.

Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΚΥΠΡΙΟ

ΑΘΛΗΤΗ, τον δύο φορές Αργυρό Παραολυμπιονίκη του Πεκίνου του 2008 στα

αγωνίσματα των 200 και 400 μέτρων, τον ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΕΣΤΗ.

Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει να επιδείξει μια πλούσια αθλητική καριέρα.

Αρκεί να αναφέρω επιγραμματικά ότι έχει λάβει μέρος σε 3 ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ και έχει

κερδίσει ΧΡΥΣΑ, ΑΡΓΥΡΑ και ΧΑΛΚΙΝΑ μετάλλια τόσο σε Ευρωπαϊκά όσο και σε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ.

Πιστεύω ακράδαντα ότι τόσο η ζωή όσο και η αθλητική του πορεία θα πρέπει να

αποτελεί για όλους εμάς ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ και παράδειγμα προς μίμηση.

Προτού τον καλέσω στο βήμα, θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω ότι ο

Αντώνης Αρέστη αν και γεννημένος και μεγαλωμένος στη Λεμεσό έχει καταγωγή από

την Πάφο, αφού και οι δύο γονείς του κατάγονται από τα Κελοκέδαρα.

Ας υποδεχτούμε λοιπόν στο βήμα, με ένα δυνατό και ζεστό χειροκρότημα τον

Παραολυμπιονίκη μας ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΕΣΤΗ.
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«Τρώω υγιεινά και γυμνάζομαι» 



Σχολική Χρονιά 2020-2021 BEACTIVE 

284

Κυκλική Προπόνηση – Προπόνηση Σταθμών 
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Στις 3 Δεκεμβρίου 2020 οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β1 είχαν τη μοναδική

ευκαιρία να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Οικονομικά για την επιτυχία» που διοργάνωσε το

Junior Achievement Cyprus (JA Cyprus).

Το σεμινάριο ήταν διαδικτυακό μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και είχε διάρκεια

πέντε ωρών (08:00–13:00). Περιελάμβανε έξι ενότητες διάρκειας 40 λεπτών η καθεμιά,

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο μια πρώτη γνωριμία των

μαθητών/τριών με τον «Οικονομικό Εγγραμματισμό». Ειδικότερα, ανάμεσα στους στόχους του

προγράμματος ήταν οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

• Χρησιμοποιήσουν την προσωπική παρατήρηση, για να προωθήσουν την αυτογνωσία.

• Εφαρμόσουν τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες που θα τους βοηθήσουν στον

καθορισμό πιθανών επαγγελματικών δρόμων.

• Αναγνωρίσουν τη σύνδεση μεταξύ του να θέτουν στόχους, της προσωπικής οικονομικής

διαχείρισης, της εκπαίδευσης και των επιλογών σταδιοδρομίας.

• Εφαρμόζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιλογές εκπαίδευσης και

σταδιοδρομίας.

• Αναγνωρίζουν ότι ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός είναι σημαντικός για όλους τους

εργαζομένους.

• Δίνουν τον ορισμό του όρου «εισόδημα» και να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ του καθαρού

και ακάθαρτου εισοδήματος.

• Αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

• Εξηγούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο ειδών καρτών.

• Αναγνωρίζουν τη σημασία του να παίρνουν προσωπική ευθύνη για τις οικονομικές τους

αποφάσεις.

• Περιγράφουν τις ευνοϊκές και τις δυσμενείς συνθήκες μιας υψηλής ή χαμηλής προσωπικής

πιστοληπτικής ικανότητας.

• Εξηγούν τις δράσεις που κάνουν την πιστοληπτική ικανότητα να μειώνεται ή να αυξάνεται.

• Εξερευνούν το κόστος και τις συνέπειες των κινδύνων.

• Εξηγούν πώς η ασφάλιση αποτελεί μέθοδο ελαχιστοποίησης του οικονομικού κίνδυνου.

Η παρουσίαση έγινε από την κ. Νικολέττα Κύτρου, λειτουργό της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε ρόλο συντονισμού ήταν ο Υπεύθυνος του τμήματος Β1, κ. Βασίλειος Βασιλείου (Φιλόλογος).

Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ»
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Προσφορά χρηματικής βοήθειας στην Επιτροπή 

Μαθητικής Πρόνοιας από 

δικηγορικό γραφείο στην Πάφο      

Χριστουγεννιάτικες 

δραστηριότητες Επιτροπής 

Μαθητικής Πρόνοιας      
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Χριστουγεννιάτικες 

δραστηριότητες Επιτροπής 

Μαθητικής Πρόνοιας      

«Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα»
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Εβδομάδα Γιορτής του Δέντρου

2021 Δέντρο της Χρονιάς η Τρεμιθιά

Η ιδέα της γιορτής του δέντρου ξεκίνησε γύρω στο 1880 από τη

Νεμπράσκα των ΗΠΑ. Στην Κύπρο η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε το 1920 από το

Τμήμα Δασών. Στη συνέχεια, η ιδέα έγινε θεσμός που υιοθετήθηκε από

διάφορα οργανωμένα σύνολα τα οποία, μέσα από εκδηλώσεις που

οργανώνουν, αναδεικνύουν την αξία του δέντρου στη ζωή του ανθρώπου. Η

τελευταία βδομάδα του Ιανουαρίου ή πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου

κάθε χρόνο αφιερώνεται στην Εβδομάδα του Δέντρου.

Το δέντρο είναι στενά συνδεδεμένο με την ίδια μας τη ζωή και

ομορφαίνει τους χώρους μας μέσα στους οποίους καθημερινά ζούμε. Οι

σχέσεις και οι δεσμοί του ανθρώπου με το δέντρο είναι τόσο παλιοί όσο και η

ιστορία του. Ο άνθρωπος γεννήθηκε μέσα στα δέντρα, βρήκε τροφή και

προστασία μέσα στα δάση και για χιλιάδες χρόνια προμηθεύεται από αυτά τις

πρώτες ύλες, για τις διάφορες εργασίες και δραστηριότητες του.

Το δέντρο σήμερα αποτελεί σύμβολο ομορφιάς και δείκτη υγείας του

ανθρώπου και αντίποδα στον κίνδυνο καταστροφής του περιβάλλοντος.

Ειδικά στον τόπο μας με τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες, τα δέντρα και τα

δάση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και αναντικατάστατη αξία.

Τα δάση προσφέρουν ζωή και ζωντάνια, ενώ προσφέρουν ανεκτίμητες

υπηρεσίες και ωφέλειες στον άνθρωπο. Συμβάλλουν στην απορρύπανση της

ατμόσφαιρας και στον εμπλουτισμό της με οξυγόνο, απαμβλύνουν το

φαινόμενο του θερμοκηπίου, αποτρέπουν διαβρωτικά φαινόμενα και

συνθήκες ερημοποίησης, προστατεύουν την βιοποικιλότητα, παρέχουν

προστασία στη χλωρίδα και πανίδα, εμπλουτίζουν τα υπόγεια ύδατα και

καθαρίζουν το νερό, χρησιμοποιούνται για αναψυχή του επισκέπτη και

δημιουργούν συνθήκες ψυχικής ισορροπίας στον άνθρωπο, καθώς και τόσα

άλλα που η απαρίθμησή τους αποτελεί αντικείμενο ενός μακροσκελούς

καταλόγου. Απλά φανταστείτε πως θα ήταν η πατρίδα μας χωρίς δέντρα και

θάμνους!
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Η Κύπρος έχει σοβαρούς λόγους να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εξελίξεις

στις κλιματικές αλλαγές. Οι προβλέψεις την κατατάσσουν στη ζώνη των

περιοχών που είναι πιθανόν να αεριοποιηθούν μέσα στα επόμενα 100 χρόνια

ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αν δεν ανατραπεί αυτή η αρνητική

πορεία στην αλλαγή του κλίματος. Γι’ αυτό τα δάση, που αποτελούν τη

σπονδυλική στήλη του φυσικού μας περιβάλλοντος θα πρέπει να τυγχάνουν

ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής. Οι προσπάθειες του κράτους για

επέκταση των δασών και ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας τόσο των

δασών όσο και της υπαίθρου, συνεχίζονται και αποτελούν μόνιμο και

σταθερό μέλημα των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Με την ευκαιρία του γεγονότος ότι φέτος δέντρο της χρονιάς είναι η

Τρεμιθιά η σκέψη όλων μας ας στραφεί στον δικό μας αιώνιο Τρέμιθο που

βρίσκεται στο γήπεδο του σχολείου μας.

Ας τον προστατέψουμε!!!

Ας γίνουμε όλοι μέλη στην προσπάθεια μας για να αναγνωριστεί σαν

Μνημείο της Φύσης όπως άλλοι Τρέμιθοι της Κύπρου μας.

Να μην ξεχνάμε ότι ο Τρέμιθος στην αυλή μας είναι 350 χρονών και ήταν

πριν από εμάς εκεί. Ας τον αφήσουμε λοιπόν ανέπαφο να τον γνωρίσουν και

οι επόμενες γενιές. Είναι χρέος μας.

Το μήνυμα της Εβδομάδας του Δέντρου είναι σημαντικό για όλους μας.

Το περιβάλλον και τα δάση μας αποτελούν ανεκτίμητη κληρονομιά και

πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του νησιού μας.

Η φύτευση δέντρων αποτελεί το καλύτερο και αγνότερο σφιχταγκάλιασμα με

τη γη μας και επιβεβαιώνει τη θέλησή μας να ζήσουμε στη γη των προγόνων

μας.

Τα δάση ανήκουν σε όλους μας, ανήκουν στα παιδιά μας, ανήκουν στις

μελλοντικές γενιές μας στις οποίες έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τα

παραδώσουμε ανέπαφα. Η προστασία τους είναι ιερό καθήκον που αφορά

όλους μας!

Ασπασία Ζήνωνος Αλεξάνδρα Περδίου

Καθηγήτρια Γεωγραφίας Βοηθός Διευθύντρια
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Πρόγραμμα συλλογής πλαστικών πωμάτων  

Παράδοση στην εταιρεία ανακύκλωσης
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Αγαθοκλέους 

Κατερίνα

Βασιλείου Μαρία

Γκότσες Γιακούπ

Ιωάννου Σάββας

Αθανασίου 

Άγγελος

Γιάλλουρου 

Γεωργία

Ζουρνατσίδης 

Γεώργιος

Καμπούρης 

Νικόλας

Αθανασίου 

Νικόλας

Γιάλλουρου 

Δέσπω

Ιωάννου Κυριάκος

Καραμανή 

Νικόλας

Γ1
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Λουκά Γεωργία

Κυράκου Σοφούλης

Λουκά Ειρήνη

Γ1

Νεοφύτου Άντρη Νόφαλ Αηχάμ Παναγιώτου Ειρήνη 

Κωνσταντίνα

Ροδοσθένους Στυλιανός Σιαρματτά Ερμίνα 

Μαρίνα

Στυλιανού Παναγιώτης Χριστοδουλίδου Νικολέττα
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Αλ Γαράιπε Ράφι

Δημοσθένους Χάρια

Ιωάννου Αθανασία

Κούσιος Ανδρέας

Βαλιαντή Σιάρλοτ

Ζουμπουλίδου Αλεξάνδρα

Κανάρη Ηλιάνα

Κυριάκου Ραφαήλ 

Σπύρος

Δημητρίου Χρίστος

Ιωακείμ Ανδρέας

Καρσά Γεωργία

Κώστα Κατερίνα

Γ2
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Μικελίδης 

Βαλέριος

Παπαχριστοφόρου 

Ιωάννα

Χαραλάμπους 

Νικόλας

Μιλτιάδους Έλενα

Παύλου Κυριάκος

Χατζηγεωργίου 

Ματσούκη 

Δημητριάνα

Μπομπροβνίκ 

Σοφία

Τόρρες Λούις

Χερουβείμ Αχιλλέας

Γ2
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Αδαμίδου 

Στέφανη

Ανδρέου Μάριος

Γενεθλίου Λία

Ιλίεβ Νικολάϊ

Αθανασίου Ραφαήλ 

Γεώργιος

Αντωνίου Χάρης

Κάιζερ Δημήτρια

Αλφρέδου 

Μαρίνος

Βαλιαντή Όλιβερ

Γεωργίου Παναγιά

Κεσίδης 

Τηλέμαχος

Γ3

Γεωργίου Ανδρέας
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Λουκά Λουκάς

Νάκαρ Μοχάμετ

Νικάνδρου Μαρία

Σταύρου 

Χαραλαμπία

Μιχαήλ 

Κωνσταντίνα

Νεοκλέους 

Άννινος

Οσμάν Ινάν

Μιχαήλ Μιχάλης

Νεοφύτου 

Κυριακή

Σάββα Παρασκευή 

Αντιγόνη

Γ3

Τεκίν Νικόλας Χωραΐτης 

Αρέστης
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Αθανασιάδης 

Νικόλας

Δημητρίου Μαρία

Ιωάννου Ελεάνα

Κυριάκου Άντρη

Αυγουστή 

Νεόφυτος

Ευαγγέλου Αναστάσης

Κοντογιάννης 

Σταύρος

Λυμπουρίδης 

Χρίστος

Γιάλλουρος Μιχάλης 

Παρασκευάς

Ιβανόβ Δανιήλ

Κοντός Ανδρέας 

Χρίστος

Μιχαήλ Έλενα

Γ4
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Νεοφύτου 

Ευάγγελος

Παντελούκα Άντρια

Σιδηροπούλου 

Άντρια

Χατζηκυριάκου 

Βασιλική

Νικήτα Ανδρέας

Παπαδόπουλος 

Παύλος

Τάσκοβα Στέλλα

Χριστοφόρου Αιμίλιος

Παναρέτου Μαρία

Ροδοσθένους 

Ορθοδοξία

Χαραλάμπους Κατερίνα

Γ4
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Ανγκέλοβα Σβετλίνα

Γαβριήλ Ζηνοβία

Κουκουλομάτης 

Χαράλαμπος 

Παναγιώτης

Μαρούφ Σεχάμ

Αντρέου Κατερίνα

Γιάγκου Ευδοκία

Κούπανου Παυλίνα

Μπελιάνοβ Μαρτίν

Βλαχάκη 

Χρυσοβαλάντω

Ιωάννου Ιακώβη

Κράστεβ Ιάντσο

Νεοφύτου Ιωάννης

Γ5
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Νικάνδρου 

Σταύρος

Στογιάνοβα 

Ντεάνα

Τοσουνίδου Χριστιάνα

Χαραλάμπους 

Παναγιώτης

Πρόξενου Αγάθη

Στυλιανού Μαρία

Τσούκκας 

Κωνσταντίνος

Σοφοκλέους Στυλιάνα

Τζαμού Ζηλάν

Φερνάντο 

Γκάπριελ

Γ5

Χριστοδούλου 

Γιαννάκης
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Ανδρέου 

Αγγελική

Γρηγορίου Ιωάννης

Ηλία Ολυμπία

Κόκκινου Ειρήνη

Γκουριούκ 

Βαλεντίν Μάριαν

Δεμουρτσίδου 

Αλεξάνδρα

Ηροδότου Αντρέας

Κχαλίλ Αχμάντ 

Σουλεϊμάν

Γρηγορίου Δαμιανός

Δημητρίου Άντρη

Θεμιστοκλέους 

Λούκας

Λοκ Σιαρλότ 

Κλαιρ

Γ6
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Παπαστυλιανού 

Νάταλυ

Σόποβ Στόιτσο

Φυλακτού Στάλω 

Μαρία

Πέτρου Ανδρέας

Τσαγγαράς Γιώργος

Σαββίδης 

Στυλιανός

Τσούκκας Βασίλης

Γ6

Χατζηιωάννου 

Ευφημία-Μαρία

Χριστοφή 

Αναστασία
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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί γονείς,

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Αγαπητά μας παιδιά,

Φτάσαμε, με τη βοήθεια του Θεού, στο τέλος της

σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνεται έτσι ο γυμνασιακός

κύκλος σπουδών των Τελειοφοίτων μας, στους οποίους

είναι αφιερωμένη η εκδήλωση αυτή. Στο σχολείο μας

λειτούργησαν φέτος 19 τμήματα με 412 μαθητές και

μαθήτριες, οι οποίοι προέρχονται από 26 δήμους και

κοινότητες. Από τη Γεροσκήπου φοιτούν 238

μαθητές/τριες, από την Τίμη 38 μαθητές/τριες, από τα

Μανδριά 30 μαθητές/τριες, από την Αναρίτα 23

μαθητές/τριες, από την Πάφος 18 μαθητές/τριες, από τα

Κούκλια 15 μαθητές/τριες και από άλλες περιοχές με

λιγότερο αριθμό μαθητών/τριών. Φοίτησαν 204 κορίτσια

και 208 αγόρια, εκ των οποίων 126 παιδιά, δηλαδή το 30%

περίπου, έχουν και τους δύο γονείς από 17 χώρες του

εξωτερικού (Ελλάδα, Βουλγαρία, Συρία, Ρουμανία, Ρωσία,

Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία κ.α.). Στο σχολείο μας

υπηρέτησαν 65 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 9

αποτελούσαν τη Διευθυντική Ομάδα.

346

Από την έναρξη του σχολικού έτους, η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Σχολείου,

ενημερώθηκαν για τους στόχους που έθεσε το ΥΠΠΑΝ και συζητήθηκαν οι τρόποι για την

υλοποίησή τους.

Για τον πρώτο στόχο που έθεσε το ΥΠΠΑΝ, που είναι «Έτος Ελληνικής Επανάστασης-

Έτος Παλιγγενεσίας»:

1. Ενθαρρύναμε τους μαθητές να συμμετάσχουν σε διάφορους διαγωνισμούς σχετικούς με

το θέμα.

2. Μέσα από τα μαθήματα της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας δόθηκε έμφαση στον στόχο

αυτό.

3. Οι πινακίδες των τάξεων διακοσμήθηκαν με ήρωες και γεγονότα από την Ελληνική

Επανάσταση.

4. Έγινε διαδικτυακή εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Για τον δεύτερο στόχο, που είναι «Υγειονομική Ασφάλεια στα Σχολεία»:

1. Δημιουργήσαμε ομάδα Covid, που ήταν υπεύθυνη για την πιστή εφαρμογή όλων των

πρωτοκόλλων που αφορούν την προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

2. Σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία δημιουργήσαμε ειδική αίθουσα, για να

περιορίζονται τα άτομα που διαπιστώνονται ως κρούσματα ή στενές επαφές.

3. Μέσα από τα μαθήματα της Τέχνης, της Λογοτεχνίας και της Μουσικής οι μαθητές

δημιούργησαν αφίσες, τραγούδια και ποιήματα με θέμα την πανδημία.
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Για τον τρίτο στόχο, που είναι ο διαχρονικός «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι»:

1. Εισηγηθήκαμε τη φιλοξενία παιδιών από το γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, εισήγηση που δεν

τελεσφόρησε λόγω της πανδημίας.

2. Μέσα από τα μαθήματα της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας καλλιεργήθηκε το πατριωτικό

φρόνημα και η γνωριμία με την κατεχόμενη γη μας.

Στο σχολείο μας υλοποιήθηκαν τα πιο κάτω ειδικά προγράμματα:

1. Αλφαβητισμός

2. Στήριξη

3. Ειδική Μονάδα

4. Αλλόγλωσσοι και

5. Πρόγραμμα Ένταξης Παιδιών με Απώλεια Ακοής

Συμμετέχουμε και φέτος στα Ευρωπαϊκά προγράμματα:

1. Erasmus+ KA229 «LA PLANETE EST NOTRE PREOCCUPATION ACTUELLE» («Ο πλανήτης γη

είναι δική μας ευθύνη»)

2. Erasmus+ «I am not a target»

Επίσης, συμμετέχουμε στα περιβαλλοντικά προγράμματα:

1. Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον

2. Χρυσοπράσινο φύλλο

3. SEMEP

4. GLOBE

Σήμερα, είμαστε περήφανοι που αν και η σχολική χρονιά που διανύσαμε ήταν δύσκολη και

γεμάτη προκλήσεις, πετύχαμε, πιστεύουμε, να παραμείνουμε πιστοί στους στόχους μας και να

συνεισφέρουμε στη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση τόσο των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά

και της γενικότερης ατμόσφαιρας πειθαρχίας στο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δύο τετραμήνων, αρίστευσαν 114 μαθητές/τριες και στις

3 τάξεις, δηλαδή ποσοστό 28 %:

• Στην Α΄ Τάξη από τους 138 μαθητές/τριες αρίστευσαν οι 41, δηλ. ποσοστό 30 %.

• Στη Β΄ Τάξη από τους 137 μαθητές/τριες αρίστευσαν 37 δηλ. ποσοστό 27 %.

• Στην Γ΄ Τάξη από τους 138 μαθητές/τριες αρίστευσαν 36 δηλ. ποσοστό 26 %.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα δεικνύουν ότι:

• 404 μαθητές/τριες από τους 412 προάγονται ή απολύονται, δηλαδή ποσοστό 98 %.

Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στη διευθυντική ομάδα, για

τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε αυτή τη δύσκολη σχολική χρονιά. Ήταν πάντα δίπλα στον

διευθυντή και βοήθησε τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων που θέσαμε από την αρχή.

Τον ΒΔΑ΄, κ. Γιάννη Ιωάννου και τους Βοηθούς Διευθυντές/ τριες, κ. Μαρία Ιακώβου, κ.

Γεώργιο Κυριάκου, κ. Αλεξάνδρα Περδίου, κ. Χρύσω Σωτηριάδου, κ. Αθηνά Νεοφύτου, κ.

Γεώργιο Χατζηιωάννου και την κ. Γεωργία Γαλιούνα.

Ευχαριστώ όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετήσατε στο σχολείο μας. Για το έργο

που έχετε επιτελέσει καθώς και για τη συνεργασία που είχαμε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω προς την πρόεδρο κ. Θεμούλα Πρέστου και τα μέλη του

Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Η

συμβολή του Συνδέσμου Γονέων ήταν καθοριστική στην επίλυση πολλών προβλημάτων που

αντιμετώπιζε το σχολείο.
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Θερμές ευχαριστίες οφείλω προς τον πρόεδρο κ. Νίκο Παλιό και τα μέλη της σχολικής

εφορείας, που ανταποκρίνονταν άμεσα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του σχολείου. Ψηλή

περίφραξη, τοποθέτηση φύλακα, δημιουργία αίθουσας Covid, εγκατάσταση ανελκυστήρα,

τοποθέτηση κεραίας για παροχή διαδικτύου σε όλους τους χώρους του σχολείου, είναι μερικά

από τα έργα που ολοκλήρωσε η Σχολική Εφορεία και συνέβαλαν στη βελτίωση της παρεχόμενης

εκπαίδευσης. Ευχαριστώ τα μέλη του Κ.Μ.Σ. και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Τσούκκα,

που με τις προτάσεις, δράσεις και ενεργό εμπλοκή τους στις διάφορες επιτροπές, συνέβαλαν,

με τον καλύτερο τρόπο, στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

Ευχαριστώ επίσης:

• Το γραμματειακό προσωπικό, κ. Μαρία Νεοφύτου και κ. Μαρία Παναγή, για τον

επαγγελματισμό και τη συνέπειά τους.

• Τον κλητήρα του σχολείου, κ. Χάρη Θεοχάρους και τους τεχνικούς, κ. Δημήτρη Λοΐζου

και κ. Κυριάκο Ξενοφώντος, για το επίπονο έργο που επιτέλεσαν.

• Τον υπεύθυνο του κυλικείου, κ. Φώτη Χρίστου με το προσωπικό του, για την

επαγγελματική εξυπηρέτηση μαθητών και καθηγητών.

• Την υπεύθυνη της σχολιατρικής υπηρεσίας, κ. Ελενίτσα Στέλικου, για τη μεθοδική και

προσεκτική εργασία που επιτέλεσε στον τομέα τις υγείας.

• Το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, που εργάστηκε φιλότιμα για την καθαριότητα

και υγιεινή του σχολείου.

• Τον διευθυντή κ. Αλέκο Θεμιστοκλέους και το προσωπικό του Λυκείου Γιαννάκη

Ταλιώτη Γεροσκήπου, τη διευθύντια του ΚΙΕ Γεροσκήπου, κ. Αγγέλα Λαπέρτα, για τη

συνεργασία που είχαμε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς την επαρχιακή επιθεωρήτρια, κ. Ζωή

Πολυδώρου και προς τον οικείο επιθεωρητή κ. Γιώργο Κουτσίδη, που στάθηκαν δίπλα μας και

βοήθησαν στην επίλυση πολλών προβλημάτων.

Και τώρα, απευθύνομαι σε σας αγαπητοί τελειόφοιτοι.

Σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος της ζωής σας. Διανύσαμε μαζί μια

συναρπαστική διαδρομή μαθητικών χρόνων. Μοιραστήκαμε μαζί σας αγωνίες, ελπίδες, στόχους

και εμπειρίες. Η φετινή σχολική χρονιά αποτελεί το τέλος μιας πορείας του γυμνασιακού

κύκλου. Αφήνετε ένα χώρο όπου είχατε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας, να

αποκτήσετε εφόδια για το μέλλον, να δημιουργήσετε φιλίες, πολλές από τις οποίες θα

κρατήσουν μια ζωή. Αυτή η σχολική χρονιά είναι ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή κάθε

μαθητή/τριας. Είναι η κατάληξη μιας τρίχρονης πορείας, που ολοκληρώνει μια ενότητα. Μια από

τις πολλές ενότητες που συναποτελούν το ταξίδι της μόρφωσης. Οι αξίες, οι αρχές, οι γνώσεις

που αποκομίσατε όλα αυτά τα χρόνια από το σχολείο και από την οικογένειά σας, ας γίνουν

φάρος καθοδήγησης για το μέλλον σας. Έχετε χρέος να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις για να

γίνετε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, δημοκρατικοί πολίτες, δυνατοί για να ολοκληρώσετε το δικό

σας όραμα. Να επιδείξετε ήθος, να σέβεστε τον εαυτό σας, να καλλιεργήσετε την αξιοπρέπεια,

τη σεμνότητα, τον αυτοσεβασμό και την προσφορά στον συνάνθρωπό σας. Εσείς είστε η

συνέχεια, το παρόν και το μέλλον μας.

Τελειώνοντας, μαζί με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μου, σας ευχόμαστε κάθε

επιτυχία, φώτιση στις επιλογές σας, υγεία και χαρά. Οι ευχές και η αγάπη μας θα σας

συνοδεύουν πάντα.

Σας ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Ιωάννης Χατζηγιάγκου, Διευθυντή
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Παναγιότατε,

Aξιότιμε κύριε Γυμνασιάρχα,

Αγαπητοί καθηγητές,

Αγαπητοί γονείς, 

Αγαπητοί συμμαθητές και φίλοι

Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, που μου δώσατε την

ευκαιρία να εκφωνήσω αυτήν την ομιλία. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η

φετινή χρονιά ήταν δύσκολη και απαιτητική, τόσο από άποψη ακαδημαϊκή

όσο και από άποψη ψυχολογική. H μαθητική ζωή άλλωστε αποτελεί μια

πρόκληση, ένα σταθμό στη ζωή του κάθε μαθητή. Οι πιέσεις, η

ανασφάλεια, ο φόβος της αποτυχίας, η άγνοια του «μετά», είναι

αρκετές, για να κλονίσουν και τον πιο ψύχραιμο χαρακτήρα. Όμως,

όπως κάθε περιπέτεια, έτσι και αυτή έχει και τα θετικά της. Σε αυτόν τον

δύσκολο αγώνα, ο κοινός μας στόχος, μας έφερε κοντά, και παρόλο, που

η προσπάθεια ήταν ατομική, όλοι μας νιώθαμε ότι αγωνιζόμαστε σαν ένα

ενιαίο σύνολο που ενώνει τις δυνάμεις του, για να πετύχει το απίστευτο.

Όλοι μας νιώθαμε ενωμένοι που σταδιακά ανεβαίναμε τα σκαλιά της

επιτυχίας. Τελικά, από αυτήν τη χρονιά αυτό είναι που θα κρατήσουμε, τις

συνεργασίες, που δημιουργήθηκαν και ισχυροποιήθηκαν, τις συζητήσεις

του διαλείμματος, τα αστεία, που λέγαμε με τους καθηγητές μας,

αφήνοντας πίσω μας τις δυσάρεστες εμπειρίες και όντας έτοιμοι, για να

συνεχίσουμε αισιόδοξα τη ζωή μας χωρίς να σκεφτόμαστε για τις

αποτυχίες μας.
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Πολλοί κατηγορούν την τηλεκπαίδευση, υπερτονίζοντας τις αρνητικές

πλευρές της, όμως μετά το τέλος της χρονιάς συνειδητοποίησα πως, αν και σίγουρα

κουραστική ως εμπειρία, ήταν απαραίτητος σταθμός στην ωρίμανσή μας, αφού

πειθαρχήσαμε, διαβάσαμε, αποκτήσαμε νέες γνώσεις και εμπειρίες, σε μία

προσπάθεια να καλύψουμε τα κενά στα μαθήματά μας εν μέσω πανδημίας. Είναι

αλήθεια ότι αυτή η μεγάλη για όλους μας δοκιμασία και οι πρωτόγνωρες

καταστάσεις στις οποίες όλοι κληθήκαμε να προσαρμοστούμε και να

προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας, μας έδωσαν την ευκαιρία να μετρήσουμε

στάσεις, να εκτιμήσουμε καταστάσεις, να αναθεωρήσουμε εκτιμήσεις, να

επαναπροσδιορίσουμε αξίες και να προβληματιστούμε για όσα θεωρούσαμε ως

δεδομένα. Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτέλεσε χώρο επιβεβαίωσης των

παραπάνω.

Οδηγητές και συνοδοιπόροι στο ταξίδι αυτό στάθηκαν οι καθηγητές μας, που

γνώριζαν καλά, πέρα από τα επιστημονικά τους αντικείμενα, τις σκέψεις και τα

συναισθήματά μας, από την προσωπική και διδακτική τους εμπειρία. Με την ώθηση

και την υποστήριξη που μας προσέφεραν, φτάσαμε στην ημέρα που

αποχωριζόμαστε την οικειότητα του σχολείου μας, προκειμένου να χαράξουμε μια

νέα πορεία. Ελπίζω αυτή να μας εμπλουτίσει με νέες γνώσεις και εμπειρίες, να μας

αποκαλύψει δεξιότητες και κλίσεις, τις οποίες ούτε εμείς γνωρίζουμε ότι

διαθέτουμε.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας, που μας όπλισαν

ουσιαστικά με γνώσεις, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μας

βοηθήσουν και να μας ελαφρύνουν από το ψυχολογικό βάρος, ακόμα και αν αυτό

μεταφερόταν στους ίδιους. Επιπρόσθετα, πρέπει να ευχαριστήσω τους γονείς, οι

οποίοι πίστεψαν σε εμάς, ήταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία και έβαλαν, ο καθένας

με τον τρόπο του, το λιθαράκι τους στην υλοποίηση των στόχων μας. Τέλος,

εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μου. Μη

σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας!

Καλό Καλοκαίρι 

Λουκά Λούκας, Γ3
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Σεβαστοί μου καθηγητές και καθηγήτριες,

Αγαπητοί μου συμμαθητές και συμμαθήτριες,

Ακόμη μια δύσκολη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της χωρίς να το

αντιληφθούμε, αφού ο χρόνος κυλάει σαν νερό. Μια χρονιά γεμάτη ανάμεικτα

συναισθήματα να μας διακατέχουν. Χαρές, λύπες, άγχος, στρες και αγωνία. Σε λίγες

μέρες αρκετών από εμάς οι δρόμοι μας δυστυχώς χωρίζουν, αφού οι μαθητές της Γ΄

Γυμνασίου θα αποφοιτήσουν.

Σ΄ αυτόν τον αγαπημένο χώρο ήρθαμε παιδιά από το δημοτικό και αποχωρούμε

έφηβοι. Έντονα χαραγμένα είναι στη μνήμη μας τα συναισθήματα που νιώσαμε την

πρώτη μέρα στο Γυμνάσιο. Νιώσαμε χαρά που αρχίσαμε να φοιτούμε σε ένα

καινούριο περιβάλλον με νέους ανθρώπους γύρω μας. Παράλληλα τολμώ να πω

νιώσαμε και φόβο. Φόβο, διότι μπροστά μας είχαμε ένα γολγοθά με πολλά εμπόδια

που έπρεπε να τα υπερπηδήσουμε. Γρήγορα, χωρίς να το αντιληφθούμε πέρασαν

τρία ολόκληρα χρόνια γεμάτα συγκινήσεις, χαρές και απογοητεύσεις.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, πιστεύω ότι η χρονιά που πέρασε ήταν

εποικοδομητική για όλους μας. Μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και εκδρομές

καταφέραμε με πολύ μόχθο και πόθο να καλλιεργήσουμε τα ήθη και τις αξίες μας

μέσα από το σχολείο και το εξαιρετικό εκπαιδευτικό σύστημα που μας παρότρυνε

συνεχώς να δουλεύουμε, ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Ως Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου θα ήταν παράλειψή μου να

μην αναφέρω τους αγαπημένους μου συμμαθητές, που μου χάρισαν υπέροχες

αναμνήσεις και θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου. Θέλω να τους ευχηθώ καλή

σταδιοδρομία. Επίσης, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διευθυντή του

σχολείου μας, κύριο Ιωάννη Χατζηγιάγκου, που μας στήριζε καθ΄ όλη την περίοδο

της σχολικής χρονιάς, επισημαίνοντάς μας τον σωστό δρόμο, στον οποίο πρέπει να

βαδίζουμε όλοι, για ένα καλύτερο μέλλον του τόπου μας. Τέλος αισθάνομαι την

ανάγκη να ευχαριστήσω αυτούς που με επέλεξαν στην τιμητική αυτή θέση και ελπίζω

να έμειναν ικανοποιημένοι τόσο από εμένα όσο και από τα άλλα παιδιά του Κ.Μ.Σ.

Τσούκκας Κωνσταντίνος, Γ5

Πρόεδρος Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 
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