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Το περιοδικό του σχολείου μας, η

Μαθητική Έπαλξη, εκδίδεται για

εικοστή πέμπτη 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.
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Η εικόνα του σχολείου μας όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή

βελτιώθηκε αισθητά. Ηλεκτρολογική δικτύωση όλων των εσωτερικών χώρων,

κατασκευή ράμπας για άτομα με κινητικά προβλήματα, εμπλουτισμός των

αιθουσών διδασκαλίας με νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν μερικά από τα

έργα που έγιναν φέτος.

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

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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13 Καρσάς Δημήτρης ΜΕΛΟΣ

14 Παναγιώτου Δώρα ΜΕΛΟΣ

15 Αγά Έλενα ΜΕΛΟΣ

16 Παπαναστασίου Ελένη ΜΕΛΟΣ

17 Βασιλείου  Ελευθέριος ΜΕΛΟΣ

18 Ζαχαρίου  Ελπινίκη ΜΕΛΟΣ

19 Θεοδώρου  Εύης ΜΕΛΟΣ

20 Χειλέτη Ηλέκτρα ΜΕΛΟΣ

21 Παναγιώτου  Καλλιόπη ΜΕΛΟΣ

22 Συμεού  Καλλιόπη ΜΕΛΟΣ

23 Γιουκκά  Κούλλα ΜΕΛΟΣ

24 Σάββα  Κούλλα ΜΕΛΟΣ

25 Αναστασιάδης Κώστας ΜΕΛΟΣ

26 Χριστοδούλου Κώστας ΜΕΛΟΣ

27 Βογιατζόγλου Μαρία ΜΕΛΟΣ

28 Γεωργίεβα Μυροσλάβα ΜΕΛΟΣ

29 Κούπανου Νικολέττα ΜΕΛΟΣ

30 Μερκουρίου Νικολέττα ΜΕΛΟΣ

31 Παλιός Νίκος ΜΕΛΟΣ

32 Nikolova Nina ΜΕΛΟΣ

33 Γεωργίου Πάμπη ΜΕΛΟΣ

34 Καραγιάννη Παναγιώτα ΜΕΛΟΣ

35 Αντωνίου Παρασκευή ΜΕΛΟΣ

36 Θεοδοσίου Πέτρος ΜΕΛΟΣ

37 Παπαπολυκάρπου Σάββας ΜΕΛΟΣ

38 Ευσταθίου Σκεύη ΜΕΛΟΣ
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Χριστοφόρου –Τριτσίνη Γαβριέλα

Χημικοί:

Θρασυβουλίδης Πρόδρομος

Παπασεραφείμ Φώτης

Βιολόγοι:

Αριστείδου Ελίζα

Φράγκου Μάρθα

Γεωγραφίας:

Ζήνωνος-Χαραλάμπους Ασπασία 

Αγγλικών:

Χρυσάνθου Χρύσω

Θεοδοσιάδου Μαγδαληνή

Φιλίππου Ορθοδοξία

Βασιλείου Παναγιώτα

Λαζάρου Νικολέττα

Γαλλικών:

Χριστοδούλου Αντωνίου Μαρίνα

Ευσταθίου Χριστούλα

Φυσικής Αγωγής:

Σοφοκλέους Π. Γιαννάκης

Βασιλείου Λίζα

Χριστοφόρου Μανασσάκη Θεονύμφη

Αϊπαυλίτης Δημήτρης

Χριστοδούλου Ανδρέας

Μουσικής:

Χριστοδούλου Ανδρέας

Τζιωρτζή Ελένη

Ιωάννου Μάριος

Τέχνης:

Θρασυβούλου-Μάρκου Ιωάννα

Ιακωβίδης Κωνσταντίνος

Μιχαήλ Ανδρέας

Πληροφορικής:

Ανδρέου Ανδρέας

Αυγουστή Αυγουστίνος

Τσιακουρής Σταύρος

Χρίστου Χριστιάνα

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας:

Κόκκινος Κωνσταντίνος

Χαραλάμπους Αντώνης

Ξενοφώντος Αικατερίνη

Οικιακής Οικονομίας:

Αναστασίου Μαρία

Χριστοφόρου Μαρία

Καμπανέλλα Χρυστάλλα

Υπηρεσία ΣΕΑ:

Αγαθοκλέους Κωνσταντίνα

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 2021-2022 Βοηθητικό Προσωπικό 

Προσωπικό Κυλικείου 

Ντίνα Ιωσηφίδου, Αυγούστα Στυλιανού, Αναστασία Αγγελή και Στέλλα Νικολάου

14

Φώτης και Κούλια Χρίστου
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Συμβούλιο
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Α/Α Αξίωμα Ονοματεπώνυμο Τμήμα

1. Πρόεδρος Σιήκο Διάρ 

Γ3

2. Αντιπρόεδρος
Χαραλάμπους Ανδρέας

Β3

3. Γραμματέας
Μιχαήλ Έκτορας 

Β2

4. Ταμίας Αλεξάνδρου Άντρεα

Γ3

5. Μέλος
Ανδρέου Κυριακή 

A1

6. Μέλος
Πέτροβα Μαρία

Α1

7. Μέλος Σιέμους Ρόνι

Γ3 
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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
4η/08.10.2021 πράξη όπως ανακηρύξει σημαιοφόρους και παραστάτες για τη σχολική
χρονιά 2021 – 2022 τους πιο κάτω μαθητές/τριες:

16

Σημαιοφόροι και 

Παραστάτες

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

Λαβαροφόρος: Προκοπίου Μυρσίνη, Γ6

Σημαιοφόροι: Βρυωνίδου Ελένη, Γ6 (Ελληνική σημαία)

Χαραλάμπους Μαριλένα, Γ5 (Κυπριακή σημαία)

Παραστάτες: Νεοφύτου Κύπρος, Γ3

Αθανασιάδου Νίκη, Γ5

Παρτσινεβέλου Αγγελική, Γ6

Γρηγορίου Χρύσα, Γ6

Λάμπρου Γεωργία, Γ6

Χοντίνα Αλέξανδρος Νικόλας, Γ1

Αλεξάνδρου Μαρία, Γ3

Τσίγγας Γιώργος, Γ1
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Το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του σχολείου μας

λειτούργησε φέτος με υπεύθυνη την κ. Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους, 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, επτά στην Α΄

τάξη, έξι στη Β΄ τάξη και έξι 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 το Διήμερο Εργασίας, κατά το οποίο είχαν την ευκαιρία, με

διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες να γνωρίσουν τη φύση και τις
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απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων και να οδηγηθούν έτσι σε ορθές επαγγελματικές

επιλογές. Παρακολούθησαν διαδικτυακή ενημέρωση για την Τεχνική Εκπαίδευση,

από εκπροσώπους της Τεχνικής Σχολής Πάφου.

 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

 Συνδετική Λειτουργό για μαθητές με απώλεια ακοής

 Σχολικό Συνεργάτη και Συνοδούς

 Δασκάλους των Δημοτικών σχολείων, από τα οποία θα προέλθουν οι μαθητές

της επόμενης σχολικής χρονιάς 2022-2023 (πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το

Δημοτικό στο Γυμνάσιο»)

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), 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.

Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους

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

Η Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο οργάνωσε μια

σειρά δραστηριοτήτων μεταξύ του Γυμνασίου και των Δημοτικών της εκπαιδευτικής

μας περιφέρειας, μαθητές και μαθήτριες των οποίων αναμένονται να φοιτήσουν στην

Α΄ Τάξη του Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2022 - 2023. Τα Δημοτικά αυτά είναι:

το Α ΄Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, καθώς

και τα Δημοτικά Τίμης, Μανδριών, Χολετριών, Κουκλιών και Αναρίτας.

Μετά από την επικοινωνία της Β.Δ. κ. Χατζηιωάννου Σωφρονούλας, υπεύθυνης

της Επιτροπής, με τις Διευθύνσεις των Δημοτικών, προγραμματίστηκε η επίσκεψή τους

στο σχολείο μας στις 06/05/22 και 13/05/22.

Οι μαθητές που επισκέφτηκαν το σχολείο μας με τους/τις δασκάλους/ες τους

είχαν την ευκαιρία να βιώσουν λίγο από τη ζωή των μαθητών του Γυμνασίου και

έφυγαν γεμάτοι από νέες γνώσεις, εμπειρίες και προσμονή για τη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, η επίσκεψη των μαθητών/τριών των Δημοτικών περιλάμβανε

ενημέρωση από τη Β.Δ. κ. Χατζηιωάννου Σωφρονούλα και την καθηγήτρια ΣΕΑ κ.

Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου, παράδοση

μαθήματος Αρχαίων Ελληνικών στους μαθητές/τριες του Δημοτικού, που οργάνωσε

και διεξήγαγε ο φιλόλογος του σχολείου μας, κ. Βασίλης Βασιλείου, ξενάγηση στον

χώρο του σχολείου, όπου οι μαθητές/τριες του Δημοτικού είχαν την ευκαιρία να

δουν από κοντά τις ειδικές αίθουσες και τα εργαστήρια. Επίσης, συνομίλησαν με τους

διδάσκοντες/ουσες και τους μαθητές/τριες μας, επισκέφθηκαν την Αίθουσα

Πολλαπλής Χρήσης και τη Βιβλιοθήκη και περιηγήθηκαν στον προαύλιο χώρο του

σχολείου, ερχόμενοι σε επαφή με μαθητές/τριες του Γυμνασίου κατά τη διάρκεια του

διαλείμματος.

Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου είναι έτοιμο να υποδεκτεί τους

νέους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου. Προτεραιότητα μας είναι οι νέοι

μαθητές/τριες να προσαρμοστούν όσο γίνεται καλύτερα στο νέο τους σχολείο. Το

Γραφείο ΣΕΑ θα είναι κοντά τους από την πρώτη μέρα παρουσίας τους στο σχολείο

για να τους στηρίξει σε ό,τι χρειαστούν, ώστε η μετάβαση τους να είναι όσο το

δυνατόν πιο «ομαλή» και ευχάριστη.

Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους

Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
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ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ

Τμήμα Επώνυμο Όνομα

Α02 Ζαφειρούλη Ήρα

Α03 Νεοφύτου Νεόφυτος

Α04 Παλατέ Ειρήνη

Α01 Αντωνίου Ελένη

Α04 Θεοφάνους Μυριάνθη

Α04 Παναγιωτάκη Βαρβάρα

Α04 Νεοφύτου Γεωργία

Α04 Τσαππή Ξένια

Α05 Τσαγκαρίδη Μαρία Χριστίνα

Α02 Γεωργίου Αλίκη

Α02 Κακαή Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω

Α04 Ρασποπούλου Ρένα

Α04 Γκουμπίκ Βικτώρια

Α05 Θεοδώρου Αλεξάνδρα

Α06 Σεραφείμ Ηλιάδα

Α06 Τσαγγάρη Ειρήνη

Α06 Χερουβείμ Ειρήνη

Α02 Κακαής Παναγιώτης

Α01 Κωνσταντινίδου Χριστίνα

Α02 Ρουστάμ Σαρίτα

Α06 Χριστοδούλου Μαρία

Α02 Δημητρίου Μάριος

Α05 Παπαπολυκάρπου Νεοφύτα

Α01 Αγαμέμνωνος Γαβριέλλα

Α03 Νεοφύτου Μάρκος

Α01 Ανδρέου Αικατερίνη

Α01 Αριστοτέλους Σόλωνας

Α02 Αντρέου Μαρία

Α05 Ταμένου Μιχάλης

Α01 Κάιζερ Ηρόδοτος
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ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ

Γ01 Χοντίνα Αλέξανδρος Νικόλας

Γ03 Αλεξάνδρου Μαρία

Γ03 Νεοφύτου Κύπρος

Γ05 Αθανασιάδου Νίκη

Γ05 Χαραλάμπους Μαριλένα

Γ06 Βρυωνίδου Ελένη

Γ06 Παρτσινέβελου Αγγελική

Γ06 Προκοπίου Μυρσίνη

Γ03 Κωνσταντή Άννα

Γ06 Γρηγορίου Χρύσα

Γ06 Σάββα Παναγιώτα

Γ01 Τσίγγας Γιώργος

Γ03 Παπαγεωργίου Άντρια

Γ06 Λάμπρου Γεωργία

Γ06 Τοτόροβα Ντανάια

Γ04 Νεοφύτου Μαργαρίτα

Γ03 Κυριάκου Σουζάννα

Γ03 Κωνσταντίνου Φρόσω

Γ04 Παρασκευοπούλου Αλεξία

Γ03 Αλεξάνδρου Άνδρεα

Γ04 Αλεξάνδρου Χαριθέα

Γ05 Σουραϊλίδου Μαρία

Γ01 Χριστοδούλου Ανδρέας

Γ01 Χριστοδούλου Κυριακή

Γ01 Σοφοκλέους Γεώργιος

Γ04 Ξενοφώντος Νίκος

Γ05 Αλεξάνδρου Σωτηρία

Γ06 Παντελούκα Αγνή

Γ01 Ζήνωνος Παναγιώτα

Γ05 Αυγουστή Γιώργος

Γ04 Νικήτας Στυλιανός
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECDL
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17η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Υπεύθυνοι καθηγητές: Πάντου-Χατζησάββα Μαρία, Β.Δ.,

Βαρνάβας Σέργιος, Β.Δ.

Χριστοφόρου – Τριτσίνη Γαβριέλα

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας Τμήμα Βραβείο

Ελ Ράη Παύλος Β4 Χρυσό

Αναστασιάδης Ανδρέας Β5 Χρυσό

Θεμιστοκλέους Ευριδίκη Β4 Αργυρό

Θεοδοσίου Άννα Μαρία Β1 Χάλκινο

Προκοπίου Μυρσίνη       Γ6 Χάλκινο

Τσίγγας Γιώργος Γ1 Χάλκινο

Στη 17η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής συμμετείχαν οι ακόλουθοι

μαθητές/τριες: Θεοδοσίου Άννα Μαρία (Β1), Μιχαήλ Γιώργος (Β1),

Τοσουνίδης Σέργιος (Β1), Παπαγεωργίου Μελίνα (Β2), Νικολάου Πολύνα

(Β3), Σπύρου Ιωάννα (Β3), Ελ Ράη Παύλος (Β4), Θεμιστοκλέους Ευρυδίκη

(Β4), Αναστασιάδης Ανδρέας (Β5), Λένου Κατερίνα (Β5), Τσίγγας Γιώργος

(Γ1), Αθανασιάδου Νίκη (Γ5), Σουραϊλίδου Μαρία (Γ5), Χαραλάμπους

Μαριλένα (Γ5), Χαραλάμπους Χριστίνα (Γ5), Λάμπρου Γεωργία (Γ6), Μίλλερ

Μικαέλλα (Γ6), Προκοπίου Μυρσίνη (Γ6).
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2η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ «ΑΤΛΑΣ»
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζήνωνος – Χαραλάμπους Ασπασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας Τμήμα Βραβείο

Ευριπίδου  Ευριπίδης Β4 Αργυρό

Παλατέ Ειρήνη Α4 Αργυρό

Ελ Ράη Παύλος Β4 Έπαινος 

Επαρχιακή Κατάταξη του σχολείου και των μαθητών μας στην 

Ολυμπιάδα Γεωγραφίας «ΑΤΛΑΣ»

• 4η θέση το σχολείο μας

• 4η θέση για την Α΄ τάξη: Παλατέ Ειρήνη, Α4

• 4η θέση για την Β΄ τάξη: Ευριπίδου Ευριπίδης, Β4
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Διάκριση ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ στο Sall Schools As Living Labs, 

πρόγραμμα Horizon 2020 με τίτλο:

«Προώθηση Κυπριακής Ποικιλίας Σιταριού στους ντόπιους αγρότες»
https://www.schoolofthefuture.eu/en/sall/project/proothisi-kypriakis-poikilias-sitarioy-stoys-

ntopioys-agrotes

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζήνωνος-Χαραλάμπους Ασπασία

Ομάδα μαθητών:

 Ευριπίδου Ευριπίδης, Β4

 Δημητρίου Μιχάλης, Β4

 Θεμιστοκλέους Ευρυδίκη, Β4

 Ελ Ράη Παύλος, Β4

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας Τμήμα Βραβείο

Θεμιστοκλέους Ευρυδίκη Β4 Έπαινος

Αναστασιάδης Ανδρέας Β5 Έπαινος

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας Τμήμα Βραβείο

Θεοφάνους Μυριάνθη Α4 Έπαινος

Προκοπίου Μυρσίνη Γ6 Έπαινος

Αλεξάνδρου Μαρία Γ3 Έπαινος

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
• Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2022»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αριστείδου Ελίζα
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΤΑΣΗ»

Εικαστική δημιουργία των μαθητριών Ελκάτυ Βαλέριας και 

Τσαχτσίδου Κωνσταντίνας του Γ5, που βραβεύτηκε με Έπαινο.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δημιουργία εικονογραφημένης αφίσας με θέμα την αγάπη των παιδιών προς 

τα βιβλία. 

Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν τα έργα των πιο κάτω μαθητών:

• Α΄ βραβείο - Παναγιώτου Άρτεμις, Β5

• Β΄ βραβείο - Πολυδώρου Πολύδωρος, Β5

• Γ΄ βραβείο - Αντωνίου Ελένη, Α1

Παναγιώτου Άρτεμις, Β5
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Πολυδώρου Πολύδωρος, Β5

Αντωνίου Ελένη, Α1
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Ο μαθητής Ανδρέου Χρυσόστομος του Β3 κατέκτησε το 

Α΄ Παγκύπριο Βραβείο στην Κατηγορία «Παραμύθι» 

με το έργο του «Η ιστορία της Μέλπως, της σουπιάς». 

Υπεύθυνος καθηγητής: Βασιλείου Βασίλης

Ο Διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα της

Γης, επιδιώκοντας να εντοπίσει και να ενδυναμώσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες, έτσι

ώστε να γίνουν περιβαλλοντικοί φύλακες των τοπικών τους περιοχών. Ειδικότερα, οι

μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων να παρουσιάσουν ένα

μονοτροπικό/πολυτροπικό κείμενο, έντυπο ή/και ψηφιακό με στόχο την κινητοποίηση

των συνανθρώπων τους, οργανισμών, αλλά και των ίδιων των χωρών, με τίτλο: Σκέψου

σοφά, δράσε άμεσα.

Το κείμενο μπορούσε να είναι περιγραφικό, αφηγηματικό, επιχειρηματολογικό ή

και συνδυασμός των συγκεκριμένων Κειμενικών Τύπων. Οι μαθητές/μαθήτριες

μπορούσαν να γράψουν άρθρο, επιστολή, ομιλία, παραμύθι, σε θεματικές όπως:

Κλιματική Αλλαγή, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Βιότοποι, Προστασία Θαλάσσιας

ΖωήςΔασών, Προβλήματα Αστικού Περιβάλλοντος, Απώλεια της Βιοποικιλότητας,

Παραγωγή και Διαχείριση Αποβλήτων, Ανακύκλωση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

Κυκλική Οικονομία, Αειφορία, Πράσινη Ανάπτυξη.

Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

και Νεολαίας την Τετάρτη 15/06/2022 στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κ.

Κλέλιας Βασιλείου, και επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια της τελετής οι βραβευθέντες/-

εισες μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους ενώπιον των

συμμαθητών τους, των εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων τους.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού ετοίμασαν μάλιστα μία οπτικογραφημένη μορφή

της Ιστορίας της Μέλπως, της σουπιάς, η οποία συνόδευε την ανάγνωση της ιστορίας από

τον μαθητή.
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Η ιστορία της Μέλπως, της σουπιάς 

του Χρυσόστομου Ανδρέου (Β3) 

Μια φορά και έναν καιρό στη Μεσόγειο θάλασσα ζούσε η Μέλπω, μια μικρή σουπιά. 

Αυτή συχνά συνήθιζε να κάνει τη βόλτα της μαζί με τις 

φίλες της, την Πηνελόπη και την Ευτέρπη, ακολουθώντας 

στη θάλασσα τα πλοία που περνούσαν και ψάχνοντας για 

φαγητό.  

Μια μέρα πεινούσαν πάρα πολύ και δεν είχαν φαγητό. 

Έτσι, αποφάσισαν να πάνε μια βόλτα στον βυθό, για να 

βρουν τροφή. Ακολούθησαν, λοιπόν, κάποιο πλοίο που 

περνούσε, για να πάρουν το φαγητό που τα πλοία 

συνήθιζαν να ρίχνουν στη θάλασσα.  

Όταν το πλοίο έριξε στη θάλασσα τα σκουπίδια του, οι 

σουπιές χάρηκαν και έτρεξαν αμέσως, για να βρουν 

τροφή. «Ευτυχώς βρήκαμε φαγητό!» φώναξαν. Το 

φαγητό ήταν πολύ 

εύγεστο και αρκετό 

για να φάνε όλες τους. Πού να ήξεραν, όμως, ότι 

μέσα στα σκουπίδια υπήρχαν και αρκετά κομμάτια 

πλαστικού!  

Οι σουπιές, όταν χόρτασαν πια, ξεκίνησαν για το 

σπίτι. «Πονάω την κοιλιά μου» παραπονέθηκε η 

Πηνελόπη και μετά από λίγο η Ευτέρπη. «Και εγώ 

πονάω την κοιλιά μου» είπε η Μέλπω. Καθώς 

προχωρούσαν όλες μαζί, η Μέλπω απομακρύνθηκε  

από τις φίλες της. Πονούσε την κοιλιά της και δε 

μπορούσε να κολυμπήσει γρήγορα, ενώ τα μάτια της άρχισαν να θολώνουν.  

Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Ο αέρας και τα κύματα την έριξαν στα βράχια. Ένας 

τυχερός ψαράς τη βρήκε και την πώλησε στην ψαραγορά.  
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Τελικά, αγοράστηκε από έναν εστιάτορα και κατέληξε στο 

πιάτο ενός πλούσιου πελάτη που δεν ήταν άλλος από τον 

ιδιοκτήτη του πλοίου! Ο πελάτης ήταν ευτυχισμένος με το 

γεύμα του! Η σουπιά ήταν απολαυστική! Καθώς έτρωγε, 

όμως, το δόντι του έσπασε, αφού μέσα στην κοιλιά της 

Μέλπως υπήρχαν κομμάτια πλαστικού. Θυμωμένος για το 

περιστατικό άρχισε να φωνάζει στον εστιάτορα, αφού νόμισε 

ότι αυτό ήταν λάθος του μάγειρα.  

Οι φωνές του έφτασαν μέχρι τη θάλασσα. Ταλαιπωρημένες, η Πηνελόπη και η 

Ευτέρπη σκέφτηκαν: «Θα αναγνωρίσει κάποτε τη δική του ευθύνη;» 
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Ο μαθητής Πολύδωρος Πολυδώρου του Β5 έλαβε τιμητική διάκριση στον 

διαγωνισμό του Αντικαρκινικού Σύνδεσμου Κύπρου

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χριστοφόρου Μαρία

Ο καρκίνος μέσα από τα μάτια μου

Καρκίνος μια λέξη, πολλά τα συναισθήματα χιλιάδες οι σκέψεις. Πρώτη

σκέψη: «Αυτό είναι το τέλος μου;» Η λέξη καρκίνος φαντάζει τρομακτική, απειλητική

στο πρωτάκουσμά της. Όλοι μας υποψήφιοι… περισσότερο οι μεγάλοι χωρίς

εξαίρεση όμως ούτε και οι νεότεροι.

2022 και ο καρκίνος θερίζει ακόμη. Είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα

υγείας που απασχολεί το παγκόσμιο. Η ιατρική προχώρησε αρκετά αλλά όχι τόσο

όσο να βρεί το ‘μαγικό- φίλτρο’, φάρμακο που θα νικήσει μια για πάντα το τέρας

του καρκίνου. Οπαδοί του καρκίνου το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η άστατη ζωή

γεμάτη αλκοόλ και υπερβολές, η καθιστική ζωή και το πληγωμένο από καυσαέρια

και ρύπους περιβάλλον που ζούμε. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας επιπλέον, με

παρούσα νυχθημερόν την υπερ-έκθεση μας σε διάφορες μορφές ακτινοβολίας μέσω

της τεχνολογίας και όχι μόνο, φαίνεται να αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης

καρκίνου.

Ο καρκίνος μπορεί να έχει τους οπαδούς του όμως και εμείς έχουμε τους

σύμμαχους μας στον πόλεμο και τις μάχες που δίνουμε ενάντια του. Σύμμαχοι μας

λοιπόν η διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής χωρίς τον καπνό των τσιγάρων, χωρίς

την υπερκατανάλωση του αλκοόλ και εφαρμόζοντας τους κανόνες μεσογειακής

διατροφής σε συνδιασμό με την διατήρηση υγιούς βάρους και μιας ενεργής,

δραστήριας φυσικής άσκησης. Ο ήλιος και η ακτινοβολία επίσης είναι φίλοι μας αλλά

οτιδήποτε χρησιμοποιούμε ή εκθέτουμε τον εαυτό μας σε υπερβολικό βαθμό τότε

άμεσα μπορεί να γίνει και ο εχθρός μας.
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Η ασπίδα προστασίας μας μια αλλά τεράστια: Η έγκαιρη και έγκυρη

ενημέρωση από μικρές ηλικίες ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε υγιεινές και

σωστές επιλογές, που να προωθούν την υγεία και να μας προστατεύουν. Η σωστή

ενημέρωση παράλληλα μας βοηθά να αφουγκραστούμε το σώμα μας που εκπέμπει

σήματα βοήθειας για τα ύποπτα σημάδια που ίσως εμφανιστούν. Η έγκαιρη

διάγνωση σώζει ζωές, γιατί σε όλους μπορεί να συμβεί ο καρκίνος. Αν μάθεις να

διαβάζεις σωστά τα σημάδια και να είσαι τακτικός σε εξετάσεις ρουτίνας τότε έχεις

τον άσσο κρυμμένο στο μανίκι. Ο καρκίνος πιθανότατα θα είναι ο χαμένος του

παιγνιδιού.

Οι μάχες μας με τον καρκίνο δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Δεν σημαίνει το

τέλος του βιβλίου της ζωής αλλά θα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που μέσα από αυτό

αναθεωρείται η πίστη και η δύναμή μας. Μετά από ένα πόλεμο μαζί του και αφού

κερδίσουμε εκτιμούμε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, τα

απλά πράγματα τα καθημερινά και κάθε λεπτό ζωής που μας δόθηκε στον πλανήτη

Γη.
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Οι μαθητές  Περέρα Λιγανάγκε (Α7), Χαραλάμπους Ανδρέας (Β3), Χαραλάμπους 

Απόστολος (Β3), Νεοφύτου Γεωργία (Α4) και Νεοφύτου Μαργαρίτα (Γ4) έλαβαν 

τιμητική διάκριση σε διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας με θέμα: «Ζωγραφίζω έναν 

κόσμο χωρίς εξαρτήσεις».

Περέρα Λιγανάγκε Ταρούλ

Κιθνούλα, Α7
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2021-2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υπεύθυνοι καθηγητές: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 Μιχαηλίδης Μιχάλης, β1 - χάλκινο  στα 300μ

 Χριστοδούλου Αργύρης, Γ5 - χάλκινο  στο άλμα εις μήκος
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Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου Γυμνασίων Πάφου 2021-2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Υπεύθυνοι καθηγητές: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 1η θέση - Χρυσό: Κοβάλ Ανδρέας (Γ4) - Σφαιροβολία

 2η θέση – Αργυρό: Γρηγορίου Χρύσα (Γ6) - 150μ

Θεοδώρου Αλεξάνδρα  (Α5) - Άλμα εις μήκος

Χερουβείμ Ειρήνη  (Α6) - Ακοντισμός

Μιχαηλίδης Μιχάλης (Β1) - 300μ, 4Χ100μ.

Κεδαρίτης Ιάκωβος (Γ3) - 100μ εμπόδια, 4Χ100μ.

Χερουβείμ Νικήτας (Γ4) - Ακόντιο

Παπαδόπουλος Χρήστος (Γ3) – 4Χ100μ.

Χριστοδούλου Αργύρης (Γ5) – 4Χ100μ.

 3η θέση - Χάλκινο:      Παπαδόπουλος Χρήστος (Γ3) - 150μ

Χριστοδούλου Αργύρης (Γ5) - Άλμα εις μήκος

Ζαχαρίου Νικόλας (Γ3) - 600μ 

Ζαφειρούλη Ήρα  (Α2) - 80μ. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA229 “LA PLANETE EST NOTRE PREOCCUPATION ACTUELLE” 

  

 

Κατά την περίοδο 18 – 22 Οκτωβρίου 2021 το 

Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Γεροσκήπου διοργάνωσε 

κινητικότητα στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “La planète est 

notre préoccupation actuelle” («Η προστασία του 

πλανήτη είναι δική μας ευθύνη»). Θέμα της 

παρούσας κινητικότητας ήταν η προστασία της 

θάλασσας και του θαλάσσιου κόσμου: “Comment 

faire pour protéger la mer et le monde marin ?”. 

Η κινητικότητα διοργανώθηκε από την Ομάδα 

Erasmus του σχολείου μας στην οποία συμμετείχαν η 

κ. Σωφρονούλα Χατζηιωάννου (Β.Δ. - Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), ο κ. 

Βασίλειος Βασιλείου (Φιλολογικών – Συντονιστής Προγράμματος), η κ. Μαρίνα Χριστοδούλου – 

Αντωνίου (Γαλλικών), η κ. Ελίζα Αριστείδου (Βιολογίας) και η κ. Ζήνωνος Ασπασία (Γεωγραφίας).  

Στην κινητικότητα συμμετείχαν συνολικά 30 μαθητές και 11 εκπαιδευτικοί από την Κύπρο, την 

Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία. Παρά τις διαφορές στη γλώσσα, τις συνήθειες και την 

κουλτούρα, ο στόχος υπήρξε κοινός: η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών αναφορικά με την 

προστασία της θάλασσας και του θαλάσσιου κόσμου μέσα από δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη 

συμβολή και την υποστήριξη του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δήμου Γεροσκήπου και του Κέντρου Μελετών και Έρευνας «ΑΚΤΗ».  

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολούθησαν σεμινάριο που 

παρουσίασαν επιστήμονες του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το οποίο είχε δύο 

θεματικές πτυχές: (α) «Η φώκια Monachus Monachus και οι χελώνες Caretta Caretta και Chelonia 

Mydas: είδη προς εξαφάνιση» και (β) «Η ρύπανση των θαλασσών / παραλιών». Στο πλαίσιο του 

σεμιναρίου μαθητές και καθηγητές είχαν μάλιστα την ευκαιρία να επισκεφθούν τον φυσικό βιότοπο 

της φώκιας στην Κύπρο, τις Θαλασσινές Σπηλιές στην Πέγεια, όπου και ενημερώθηκαν για το πώς το 

Τμήμα Θαλάσσιων Ερευνών ελέγχει και προστατεύει τα είδη που διαβιούν στο σημείο αυτό. 
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Παράλληλα, οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε Διαδραστικό Εργαστήριο που διοργάνωσε το 

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 

Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. Υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος, οι 

συμμετέχοντες/ουσες κατάφεραν να εξαγάγουν και να χρησιμοποιήσουν δεδομένα από τον 

δορυφόρο Sentinel 2, προκειμένου να δημιουργήσουν θεματικούς χάρτες που αντιπροσώπευαν τη 

συγκέντρωση Χλωροφύλλης -α και τη θολότητα του νερού στις ακτές της Κύπρου. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες συγκέντρωσης, καταμέτρησης και 

διαλογής απορριμμάτων στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου με την καθοδήγηση λειτουργών του 

Κέντρου Μελετών και Έρευνας «ΑΚΤΗ» και του Δήμου Γεροσκήπου. 

Αναντίρρητα, μπορεί να λεχθεί ότι, παρά τις αντιξοότητες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού, 

η εν λόγω κινητικότητα στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην άριστη 

συνεργασία και στον άψογο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στοιχεία εκ των ων ουκ 

άνευ για την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού στόχου.  

Βασίλειος Βασιλείου  

Φιλόλογος – Συντονιστής Προγράμματος 
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Στις 03 Δεκεμβρίου 2021 οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Γ΄5

είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Οικονομικά για

την επιτυχία» που διοργάνωσε το Junior Achievement Cyprus (JA Cyprus).

Το σεμινάριο έγινε από την κ. Φανή Βασιλειάδου, λειτουργό της RCB

BANK, μεταξύ των ωρών 08:00 – 13:35. 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.
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 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.

Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες, επιδεικνύοντας

ιδιαίτερο ζήλο. Σε ρόλο συντονιστή ήταν ο κ. Βασίλειος Βασιλείου (Φιλόλογος).

Αναμφισβήτητα, η συμμετοχή των παιδιών σε ανάλογες δράσεις συνιστά όαση

στη μουντή εποχή που διανύουμε.
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Πρόγραμμα SEMEP

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 4η συνεχόμενη χρονιά, έχει κατακτήσει την

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

πρόγραμμα συνεργάστηκε για πρώτη φορά το SALL Schools As Living Labs που είναι

πρόγραμμα του Horizon2020 όπου η εργασία των μαθητών μας χρησιμοποιήθηκε σαν

πρότυπο για τα υπόλοιπα σχολεία όπου συμμετείχαν.

Φέτος το “SEMEP Unesco” συμμετείχε στο 3ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Επιστημών με

τίτλο ScyenceFair2022, το οποίο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας σε

συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου.

Το σχολείο μας συμμετέχει με την ακόλουθη τετραμελή ομάδα μαθητών/τριών:

 Δημητρίου Μιχάλης, Β4

 Ελ Ράη Παύλος, Β4

 Ευριπίδου Ευριπίδης, Β4

 Θεμιστοκλέους Ευρυδίκη, Β4

Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κα. Ασπασία Ζήνωνος, καθηγήτρια Γεωγραφίας. Το θέμα

της μελέτης του σχολείου για φέτος ήταν: «Καιρός για Πράσινη επανάσταση».

Για το σκοπό της έρευνας μας, μαθητές του σχολείου μας βοήθησαν την ομάδα

να φτιάξουν ένα κήπο όπου μέσα σε αυτόν φύτεψαν 4 διαφορετικές ποικιλίες

σιταριών, οι οποίες αναπτύχθηκαν κάτω από 4 διαφορετικές συνθήκες.
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Παγκύπριος Διαγωνισμός Γεωγραφίας «Κλιματική Αλλαγή στη Κύπρο»

Συμμετοχή με τη μαθήτρια Παλατέ Ειρήνη, Α4

Περιβαλλοντικό 

Πρόγραμμα GLOBE

Πρόγραμμα GLOBE

Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα, στο οποίο οι μαθητές, με την

καθοδήγηση της καθηγήτριας της Γεωγραφίας, διενεργούν καθημερινές

περιβαλλοντικές ατμοσφαιρικές μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου.

Τα δεδομένα της ημέρας (μέγιστη/ελάχιστη θερμοκρασία, νεφοκάλυψη, τύπος

σύννεφων, βροχόπτωση και pH της βροχής) καταχωρούνται στην πλατφόρμα του

προγράμματος GLOBE.

Το θέμα της εργασίας κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 ήταν παγκόσμιο και

αφορούσε την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Συντονίστρια Καθηγήτρια: Ζήνωνος Ασπασία

Μαθητική Ομάδα:  

 Παλατέ Ειρήνη Α4

 Νεοφύτου Γεωργία Α4

 Θεοφάνους Μαριάνθη Α4
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Μεσογειακή Ημέρα Ακτών

Στις 24/9/2021 ομάδα μαθητών του σχολείου μας, που συμμετέχουν

στα περιβαλλοντικά προγράμματα (Globe και SEMEP) έλαβε μέρος σε

δραστηριότητες που έγιναν για τη Μεσογειακή Ημέρα Ακτών.

Έτσι μέσα στα πλαίσια της δράσης #potavristou συμμετείχαν σε μια

προσπάθεια καθαρισμού και ευαισθητοποίηση του κόσμου για την προστασία

και καθαρισμών των παραλιών.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας συνέλεξαν σκουπίδια

και αργότερα έγινε διαλογή για να τα κατηγοριοποιήσουν. Το μεγαλύτερο

ποσοστό το κατείχαν οι γόπες. Οι αρμόδιοι τους εξήγησαν ότι πάντοτε τα

συγκεκριμένα σκουπίδια υπερισχύουν, η συνέπεια στο περιβάλλον είναι

εξίσου τεράστια, όπως όλων των σκουπιδιών στις ακτές. Συγκεκριμένα μέσα

από μελέτες έδειξαν ότι στον οργανισμό των ψαριών, τα οποία τρέφονται

από αυτές, βρέθηκαν ίχνη νικοτίνης, κάτι πολύ βλαβερό για την υγεία τους

αλλά και κατά συνέπεια και της δικής μας υγείας.

Η δράση έγινε στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρος Κώστα Καδή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Μεσογειακού

Γραφείου Πληροφοριών, του Τμήμα Περιβάλλοντος και του Δήμου

Γεροσκήπου.

Για τη διοργάνωση υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν: κα. Ασπασία

Ζήνωνος, καθηγήτρια Γεωγραφίας και κα. Ελίζα Αριστείδου, καθηγήτρια

Βιολογίας.
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Διαδραστικό Πρόγραμμα «MindREseT»

Την Τετάρτη 01/12/2021 ολοκληρώθηκε ένα μαγικό ταξίδι 5 μαθημάτων

του προγράμματος ΜindRΕset, το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές Α΄ και Β΄

Γυμνασίου. Τα μαθήματα γίνονταν κάθε Τετάρτη (3/11/21 – 1/12/21).

Το πρόγραμμα «ΜindREset» ήταν ένα διαδραστικό πρόγραμμα, που

πρόσφερε μια σειρά 5 μαθημάτων. Το σχολείο μας συμμετείχε με ένα τμήμα της

Α΄ τάξης, το οποίο σε όλα τα μαθήματα έδειξε απίστευτο ζήλο και προσήλωση

στον στόχο του. Κύριο θέμα ήταν: «Η Μείωση του Πλαστικού στη Ζωή μας», με

την εφαρμογή των 5R δηλαδή:

-Reuse/ Επαναχρησιμοποίηση

-Rethink/Renew/ Αντικατάσταση

-Recycle/Ανακύκλωση

-Reduse/ Ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων, αλλά και της κατανάλωσης

-Refuse/Respect/ Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης προϊόντων που δεν

προέρχονται από τοπικές καλλιέργειες.

Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η εισαγωγή των μαθητών/τριών

στα πιο κάτω θέματα:

- Περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα

- Περιβαλλοντική καινοτομία

- Βιωματική/εμπειρική προσέγγιση για τη δημιουργία επιχείρησης

- Μαθησιακοί στόχοι κοινωνικών και περιβαλλοντικών σπουδών

Το πρόγραμμα ήταν κάτω από την ομπρέλα του οργανισμού Junior

Achievement Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρεία LIDL.
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Παναγιώτα Χριστοφή, Άντρη Γεωργιάδου, Φιλόλογοι
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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 η Προκοπίου Μυρσίνη της Γ6, 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 Βρυωνίδου Ελένη της Γ6, 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 Χαραλάμπους Μαριλένα της Γ5, 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 η Κυπριακή Σημαία 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 2021
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης Οκτωβρίου 1940

του Βασίλειου Βασιλείου

Σεβαστό ιερατείο,

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Αναντίρρητα, η περίοδος του 1940 – 1944 σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία των

Ελλήνων. Υπήρξε η περίοδος κατά την οποία γράφτηκε μία από τις λαμπρότερες

σελίδες του Ελληνισμού. Σήμερα, 81 χρόνια μετά, ο απανταχού Ελληνισμός τιμά την

εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ημέρα κατά την οποία άρχισε η αντίσταση

των Ελλήνων απέναντι στην ιταλογερμανική επέκταση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο

Πόλεμο.

Μπροστά σε αυτήν τη ένδοξη στιγμή στην ελληνική ιστορία κλίνουμε ευλαβικά

και φέτος το γόνυ.

Και γιατί πρέπει στους Έλληνες τιμή;

Και γιατί τους πρέπει δάφνινο στεφάνι;

Γιατί τους πρέπει ευγνωμοσύνη;

Για την τόλμη τους…

Για την αποφασιστικότητά τους…

Για την αξιοπρέπειά τους…

Για την προσήλωσή τους στις αξίες και στα ιδανικά των προγόνων τους…

Για την υπεράσπιση των ιερών και των οσίων της πατρίδας τους…

Για όλα αυτά που πανθομολογούνται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της

εποχής.

1. Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

2. ΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΕΡΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ

ΕΔΑΦΟΥΣ

3. ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΥΣΣΩΜΟΝ, ΜΝΗΜΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΕΙΣ ΤΑΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ

4. ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ ΤΗΣ ΧΘΕΣ Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ

ΙΤΑΛΙΑΣ

5. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΡΡΩΜΕΝΩΣ

6. Η ΕΛΛΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΝΕΙ ΥΠΕΡΟΧΟΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Οκτώβριος 1940… Οι Ιταλοί ήδη έχουν καταλάβει την Αλβανία. Το επόμενο

βήμα η κατάληψη της Ελλάδας και μέσω αυτής ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου η Ιταλία απαιτεί με τελεσίγραφο από την Ελλάδα να

επιτρέψει την κυριαρχία των ιταλικών στρατευμάτων σε ένα πολύ σημαντικό τμήμα

των ελληνικών εδαφών.

Η ιταμή αυτή απαίτηση των Ιταλών απορρίπτεται αμέσως από τον ελληνικό

λαό: «ΟΧΙ».

«ΟΧΙ» στον φασισμό!

«ΟΧΙ» στον ναζισμό!

Ένα «ΟΧΙ» που έγινε πράξη, που ξεδιπλώθηκε και έγινε αντίσταση, που

ορθώθηκε και έγινε σύμβολο ελευθερίας και αγώνα, πρώτα κατά τον ελληνοϊταλικό

πόλεμο στα ελληνοαλβανικά σύνορα (μέχρι τον Μάιο του 1941) και έπειτα κατά την

περίοδο της τριπλής κατοχής από τον Ιούνιο του 1941 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944,

οπότε και η Ελλάδα απελευθερώνεται από τις δυνάμεις του Άξονα.

Σε μία περίοδο που οι χώρες της Ευρώπης παραδίδονταν η μία μετά την άλλη

στα χέρια των Ιταλών και των Γερμανών, η ανδρεία των Ελλήνων και η επική

διάσταση της αντίστασής τους έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης. Πολλοί αναφέρθηκαν

σε ΝΕΕΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ. Και δεν είχαν άδικο. Ήταν η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ που αναβίωσε μέσα από τον δυναμισμό του Ελληνισμού την εποχή του

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αυτός, λοιπόν, ο μικρός … αλλά μέγας κόσμος εξέπεμψε μήνυμα αντίστασης

και ελευθερίας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, πληρώνοντας φυσικά

βαρύτατο τίμημα:

1. Πείνα

2. Βασανιστήρια

3. Φυλακίσεις

4. Ομαδικές εκτελέσεις

5. Νεκροί

Και τι δεν μεταχειρίστηκαν οι κατακτητές για να κάμψουν το φρόνημα των

Ελλήνων! Όλα αυτά, όμως, χωρίς αποτέλεσμα!

Σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά, οι αγώνες του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου φωτίζουν την πορεία μας για το μέλλον. Γίνονται ήλιος

και μας καλούν σε εγρήγορση. Κρατούν ζωντανή τη φλόγα της αγωνιστικότητας

εναντίον των σύγχρονων εχθρών που απειλούν την εθνική μας επιβίωση.

Για όλους αυτούς, λοιπόν, τους λόγους τιμούμε σήμερα εδώ όλοι μαζί την

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Ταυτόχρονα, όμως, είναι χρέος μας να

αποδειχθούμε άξιοι συνεχιστές του έργου των προγόνων μας σε αυτόν τον αέναο

αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία όλα τα επίπεδα: κρατικό, εθνικό, αλλά

και πανανθρώπινο.

Σας ευχαριστώ πολύ! 
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Ημέρα καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 1983, ο Ραούφ Ντενκτάς ενήργησε 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

εννέα 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.
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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,

εγκατέστησε 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 από 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, Φιλόλογοι
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Κάθε χρόνο στις 17 του Νοέμβρη γιορτάζουμε και τιμούμε την επέτειο της

εξέγερσης του Πολυτεχνείου που έγινε τη 17η Νοεμβρίου 1973. Τη μέρα αυτή η

πολιτεία καθιέρωσε αυτόν τον εορτασμό ως τιμή και μνήμη στους φοιτητές που

θυσιάστηκαν στο Πολυτεχνείο, στον αγώνα κατά της Χούντας των Αθηνών και για

να θυμίζει σε όλους μας ότι η Ελευθερία και η Δημοκρατία χρειάζονται αγώνες

και πολλές φορές πληρώνονται με αίμα.

Από τον Απρίλιο του 1967 επιβλήθηκε στην Ελλάδα δικτατορικό καθεστώς

από τη Χούντα των συνταγματαρχών. Η δικτατορία, με πρόσχημα την

αναγέννηση του έθνους και τη θωράκισή του από αντεθνικές ιδεολογίες,

κατέλυσε τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα πολιτικά δικαιώματα και τις

ελευθερίες των πολιτών και επιδόθηκε σε συλλήψεις, φυλακίσεις, δίκες ατόμων ή

ομάδων και βασανιστήρια.

Ο λαός δεν υπέκυψε. Αντιστάθηκε με τη συγκρότηση αντιστασιακών και

αντιδικτατορικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι φοιτητές σ'

όλη τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας αποτέλεσαν την ψυχή του αγώνα για

την κατάλυσή της. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ξεκίνησε από καθαρώς

φοιτητικά αιτήματα και εξελίχτηκε απρόοπτα, δραματικά και απρόβλεπτα, κάτω

από την επίδραση του Πανελλήνιου πόθου για Ελευθερία και Δημοκρατία.

Τον Φεβρουάριο του 1973 οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο

και στη Νομική Αθηνών ζητώντας να καταργηθεί ο νόμος που απαγόρευε τη

συνδικαλιστική δράση των φοιτητών. Οι καταλήψεις διαλύθηκαν από την

Αστυνομία.

Όμως τα αιτήματα των φοιτητών παρέμειναν άλυτα. Στις 14 Νοεμβρίου οι

φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, όπου μαζεύτηκαν

φοιτητές και από τη Νομική και την Ιατρική Σχολή. Ακούστηκαν τα πρώτα

συνθήματα: «Ψωμί- παιδεία - ελευθερία», «Κάτω η Χούντα», «Ζήτω η

Δημοκρατία». Οι φοιτητές αποφάσισαν την κατάληψη του πολυτεχνείου και η

αστυνομία αντέδρασε πολιορκώντας το. Οι φοιτητές οργάνωσαν τη ζωή τους

μέσα σ' αυτό. Συγκέντρωσαν φάρμακα, έστησαν πρόχειρο ιατρείο για τις

δύσκολες καταστάσεις. Έστησαν πομπό ο οποίος ξεκίνησε να εκπέμπει σε όλη την

Αττική. Ήταν ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός. Οι φοιτητές με τις

εκπομπές τους καλούσαν τον λαό της Αθήνας να τους συμπαρασταθεί και να τους

βοηθήσει.

«Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Σας μιλά ο σταθμός των ελεύθερων

αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Απόψε

πεθαίνει ο φασισμός. Ζήτω η Λευτεριά. Ψωμί- παιδεία - ελευθερία».

Ο κόσμος της Αθήνας κατέβηκε στο Πολυτεχνείο προσφέροντας φάρμακα,

χρήματα, κουβέρτες, καλάθια με τρόφιμα. Φώναζαν συνθήματα κατά της

χούντας. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει τον μαζεμένο κόσμο, που φώναζε

έξω από το πολυτεχνείο. Όμως τα πράματα δυσκόλευαν. Η Χούντα, βλέποντας

ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου έπαιρνε μαζικότερες διαστάσεις, αποφάσισε να

χρησιμοποιήσει τον στρατό για να τη διαλύσει, όπως επίσης και να εκκενώσει το

κέντρο της Αθήνας από το πλήθος.
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Τη νύχτα έφτασαν τα τανκς έξω από το πολυτεχνείο. Οι φοιτητές

προσπάθησαν να αποφύγουν την αιματοχυσία. Ο σταθμός τους εξέπεμπε:

«Φαντάροι είμαστε άοπλοι, είμαστε αδέλφια μη μας χτυπήσετε». Τρεις από τους

φοιτητές ανέβηκαν στα κάγκελα της σιδερένιας πύλης. Έπιασαν κουβέντα με τους

φαντάρους. «Είμαστε αδέλφια, μη μας χτυπήσετε, είμαστε άοπλοι».

Οι διαταγές όμως ήταν άλλες και το τανκς προχώρησε προς την πύλη του

Πολυτεχνείου. «Λαέ μας σκοτώνουν. Μας σκοτώνουν, βοήθεια, ο φασισμός δε θα

περάσει. Τώρα μπαίνουν..... τους βλέπω..... Ζήτω η Ελλάδα... Σε γνωρίζω από

την κόψη του σπαθιού την τρομερή...». Και μετά σιωπή. Σε λίγη ώρα οι φοιτητές

διαλύθηκαν κακήν κακώς. Το κυνηγητό φοιτητών και πολιτών συνεχίστηκε μέχρι

το πρωί.

Με την εξέγερση των φοιτητών το οικοδόμημα της χούντας άρχισε να

τρίζει συθέμελα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν έδιωξε τη δικτατορία,

συντέλεσε όμως πολύ στην πτώση της. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέγερσης

φάνηκε 8 μήνες αργότερα, όταν κατέρρευσε η χούντα και αποκαταστάθηκε η

δημοκρατία στη χώρα που γεννήθηκε. Το όνειρο των φοιτητών πήρε σάρκα και

οστά 8 μήνες μετά τη θυσία τους.

Ας σταθούμε λοιπόν κι εμείς σήμερα ταπεινοί προσκυνητές μπροστά στη

μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου κι ας αναλογιστούμε το πόσο μεγάλο

είναι το χρέος μας να διαφυλάξουμε τα αγαθά της δημοκρατίας και της

ελευθερίας.

Παναγιώτα Χριστοφή, Άντρη Γεωργιάδου, Φιλόλογοι
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Δικαιωμάτων

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 47 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 2021
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Παναγιώτα Χριστοφή, Άντρη Γεωργιάδου, Φιλόλογοι
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Μνήμη Τριών Ιεραρχών  - Γιορτή των γραμμάτων

Τρία μεγάλα αναστήματα. Τρεις διάνοιες σπινθηροβόλες, πανεπιστήμονες.

Τρεις καρδιές ανδρείες, γενναίες. Είναι οι τρεις Ιεράρχες, οι προστάτες των

γραμμάτων, που τους γιορτάζουμε στις 30 Ιανουαρίου, όλους μαζί. Γιορτάζουμε

τρεις ψυχές υπέροχα άγιες: τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και

τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Και οι τρεις στερέωσαν τη Χριστιανική ορθόδοξη πίστη και συγχρόνως

διέγνωσαν τη μεγάλη πολιτιστική αξία του κλασσικού αρχαιοελληνικού μας

πολιτισμού και διέδωσαν τα ελληνικά γράμματα. Επιπλέον η διδασκαλία και τα

συγγράμματά τους για την ορθή αγωγή και ανατροφή των νέων ούτε σήμερα,

αλλά ούτε και στο μέλλον θα πάψουν να έχουν μεγάλη παιδαγωγική αξία.

Περισσότερο από τα λόγια και τα γραπτά τους στέκουν ανάμεσά μας

παιδαγωγοί άφταστοι με το παράδειγμα της πράξης και της ζωής τους. Μιας

ζωής γεμάτης αγώνες για το καλό, για το υψηλό, για την αγιότητα. Αλλά ας

γνωρίσουμε καλύτερα αυτές τις θεϊκές και σπάνιες μορφές που μπόρεσαν να

δώσουν τόσα πολλά, αυτούς τους φωτισμένους, θεόπνευστους άνδρες.

Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε περίπου το 330 στην Καισάρεια της

Καππαδοκίας. Η γιαγιά του Μακρίνα και η μητέρα του Εμμέλεια ανέλαβαν να

πλάσουν την ψυχή του μικρού Βασιλείου. Του έδωσαν λοιπόν την αγάπη για το

Θεό και τους ανθρώπους. Έτσι ριζώθηκαν βαθιά στην ψυχή του τα ανώτερα και

αγνά ιδανικά. Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε από τον πατέρα του. Συνέχισε

τις σπουδές του στην Καισάρεια, στο Βυζάντιο και στη συνέχεια στην Αθήνα.

Όταν γύρισε στον Πόντο διακρίθηκε ως ρήτορας. Έκανε μεγάλη εντύπωση στους

ακροατές του η μεγάλη του μόρφωση, η πλούσια πείρα του και η θεία πνοή των

λόγων του. Την τεράστια περιουσία του τη μοίρασε στους φτωχούς και ίδρυσε

την περίφημη πτωχούπολη, τη «Βασιλειάδα», μια μεγάλη έκταση με

πτωχοκομεία, γηροκομεία, νοσοκομεία και πολλά άλλα. Τα πάντα τα έδινε

στους άλλους, ενώ για τον εαυτό του αρκούσε μόνο ένα απλό ράσο και ένα

ζευγάρι παπούτσια, πράγματα που μαζί με λίγα βιβλία αποτελούσαν όλη την

περιουσία του. Το σθένος του και η τόλμη του μπροστά στους ισχυρούς,

υπήρξαν υποδειγματικά. Δε δίστασε ούτε μπροστά στον Μόδεστο, τον

απεσταλμένο του αυτοκράτορα, όταν τον απείλησε με δήμευση της περιουσίας

του, εξορία και θάνατο, γιατί δεν ασπάστηκε τον αρειανισμό, να του πει ότι δε

φοβάται τίποτε απ’ αυτά, γιατί δεν έχει παρά λίγα παλιά ενδύματα, ενώ οι

κακουχίες και ο θάνατος θα τον φέρουν πιο γρήγορα κοντά στο Θεό, πράγμα

που επιθυμεί τόσο πολύ. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379, σε ηλικία 49

χρονών. Ο θάνατός του λύπησε χιλιάδες λαού, γιατί είχε χάσει τον προστάτη

του, τον βοηθό, τον συμπαραστάτη του.
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Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε το 345 στην Αντιόχεια. Η μητέρα του

Ανθούσα τον ανέθρεψε με ευσέβεια και φύτεψε στην ψυχή του τον σεβασμό και

την αγάπη στα διδάγματα του Σωτήρα μας. Προοριζόταν για το νομικό στάδιο

και διδάχτηκε ρητορική και φιλοσοφία. Λίγο καιρό ήταν δικηγόρος ο Ιωάννης,

αν και ήταν πράγματι φοβερός στον λόγο. Γρήγορα άφησε το επάγγελμα αυτό

για να ζήσει τη ζωή του ασκητή για κάποια χρόνια. Επιστρέφοντας στην

Αντιόχεια χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος. Εκεί διακρίθηκε για την

ευσέβεια, τη φιλανθρωπία, το πνεύμα, αλλά περισσότερο για την εξαιρετική

ευγλωττία του, που γινόταν ακόμη πιο αξιοθαύμαστη, αφού τη σφράγιζε και της

έδινε πνοή ο Λόγος του Θεού, που τόσο πιστά υπηρετούσε. Οι λόγοι του

προκαλούσαν ρίγη ενθουσιασμού. Από το στόμα του έρρεαν ποταμοί μέλιτος.

Θεωρείται ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός ρήτορας της ορθοδοξίας, γι’ αυτό

ακριβώς και ονομάστηκε Χρυστόστομος. Σε λίγο η φήμη του είχε φτάσει πολύ

μακριά. Γρήγορα τον κάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε

αρχιεπίσκοπος. Ως αρχιεπίσκοπος έδειξε αγάπη και τόλμη εξαιρετική.

Οργάνωσε συσσίτια, στα οποία κάθε μέρα μοιραζόταν φαγητό σε 7000 φτωχούς.

Προσπάθησε επίσης να σταματήσει τα έργα του σκότους που συνέβαιναν στους

κόλπους της Εκκλησίας και του κράτους.

Με την ευφράδεια του λόγου του ο Ιωάννης καυτηρίαζε το ίδιο κληρικούς

και πολίτες και δε δίστασε να ελέγξει και την ίδια την αυτοκράτειρα Ευδοξία για

την παράνομη ζωή που ζούσε. Οργίστηκε λοιπόν η Ευδοξία και έπεισε τον

αυτοκράτορα να εξορίσουν τον Ιωάννη. Φοβήθηκαν όμως την οργή του λαού,

που υπεραγαπούσε τον Ποιμένα του και ανακάλεσε τη διαταγή. Ωστόσο ο

Ιωάννης με θάρρος και παρρησία δεν έπαψε να στρέφεται εναντίον κάθε

παραβάτη και έτσι δημιούργησε εχθρούς ισχυρούς, που αυτή τη φορά

κατάφεραν να τον εξορίσουν. Από τις πολλές ταλαιπωρίες όμως και κακουχίες

πέθανε στον δρόμο για την εξορία το 407.

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 στην Αριανζό, κοντά στη

Ναζιανζό της Καππαδοκίας γι αυτό λέγεται και Ναζιανζηνός. Η μητέρα του

Νόννα ήταν δάσκαλος της ευσεβείας όλης της οικογενείας του. Τον ανέθρεψε με

μεγάλη θρησκευτικότητα και γι’ αυτό αγάπησε πολύ την πίστη του την οποία

και θέλησε να βοηθήσεις μ’ όλες του τις δυνάμεις. Σκέφτηκε όμως ότι για να τη

βοηθήσει αποτελεσματικά πρέπει να μορφωθεί. Πήγε λοιπόν να

πραγματοποιήσει τον σκοπό του στην Καισάρεια, στην Αλεξάνδρεια και στην

Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του γνωρίστηκε και έγινε φίλος με τον

Μέγα Βασίλειο. Όταν γύρισε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ναζιανζό.
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Το 379 ο Γρηγόριος κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, για ν’

αντιμετωπίσει την αίρεση του αρειανισμού, η οποία απειλούσε την ορθόδοξη

πίστη. Ελάχιστους ορθοδόξους βρήκε ο Γρηγόριος στην Κωνσταντινούπολη αλλά

η ευγλωττία του και δύναμη του λόγου του βοήθησαν και ενθουσίασαν τους

ακροατές του, που κάθε μέρα γίνονταν και περισσότεροι. Η μεγάλη σοφία, η

σύνεση και η θεία πνοή που χαρακτήρισαν του λόγους του έγιναν αιτία να

ονομαστούν θεολογικοί, γι’ αυτό ακριβώς και ο ίδιος ονομάστηκε Θεολόγος.

Έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και έλαβε μέρος στη Β΄ Οικουμενική

Σύνοδο, η οποία σύνταξε τα πέντε τελευταία άρθρα του Συμβόλου της πίστεως,

το όγδοο άρθρο, «Και εις το Πνεύμα το Άγιον…», είναι η διδασκαλία του αγίου

Γρηγορίου του Θεολόγου. Αργότερα αποσύρθηκε στην Αριανζό σε μόνωση και

ησυχία, όπου και πέθανε σε ηλικία 61 χρονών στις 25 Ιανουαρίου του 390 μ.Χ.

Και οι τρεις Ιεράρχες υπήρξαν οι μεγάλοι της Εκκλησίας μας διδάσκαλοι,

που με τα φωτισμένα τους πνεύματα είχαν πολύ σωστά αντιληφθεί ότι για να

αλλάξει η ανθρωπότητα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παιδεία. Αυτή ήταν η

αρχή και η βάση μιας φωτισμένης κοινωνίας, όπως την οραματίστηκαν και όπως

θέλησαν να την πλάσουν. Αυτοί οι φωστήρες του Πνεύματος τιμούνται σήμερα

απ’ όλο το χριστιανικό κόσμο για την πραγματική και πολύτιμη προσφορά τους.

Όπως γράφει και ο υμνογράφος δεν υπήρξαν απλώς άνθρωποι με αίγλη

και δόξα, αλλά ήλιοι, φωστήρες που φωτίζουν ολόκληρη την οικουμένη. Χίλια

πεντακόσια χρόνια και περισσότερο πέρασαν από τότε που έφυγαν από τον

κόσμο αυτό, κι όμως τα άστρα τους δεν έδυσαν, το φως τους δεν εξαφανίστηκε.

Τα ονόματά τους είναι πασίγνωστα με τα επίθετα που πήραν, ο ένας Μέγας, ο

άλλος Θεολόγος και ο άλλος Χρυσόστομος.

Αυτούς λοιπόν αξίζει να μιμούμαστε και να έχουμε όλοι και ιδιαίτερα τα

παιδιά προστάτες στη ζωή, αυτούς και όχι ψεύτικα και πρόσκαιρα πρόσωπα,

καθώς ύστερα από λίγο καιρό το όνομά τους θα λησμονηθεί. Ας βάλουμε λοιπόν

τους αγίους μας οδοδείχτες- πρότυπα στη ζωή μας, γιατί από τότε μέχρι σήμερα

μας δείχνουν το σωστό δρόμο προς τον ουρανό, και ας μην αγαπήσουμε μόνο τα

λόγια τους, αλλά και προπάντων να γίνουμε μιμητές των έργων τους. Γιατί

γιορτή αγίου σημαίνει μίμηση αγίου.

Παναγιώτα Χριστοφή, Άντρη Γεωργιάδου, Φιλόλογοι
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13η ΜΑΡΤΙΟΥ : ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μέσα από τους πολύχρονους αγώνες που η πατρίδα μας διεξήγαγε, η

μαθητιώσα νεολαία είχε το δικό της σημαντικό μερίδιο προσφοράς. Μια προσφορά

βγαλμένη μέσα από την ψυχή των τιμημένων νιάτων της Κύπρου μας. Μια προσφορά

που μας ανυψώνει το φρόνημα και μας κληροδοτεί βαριά παρακαταθήκη να

συνεχίσουμε εκείνο τον δικό τους αγνό αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Δίκαια

λοιπόν η 13η Μαρτίου έχει οριστεί ως Ημέρα Θύμησης. Ως Ημέρα Τιμής για τους

Ήρωες Μαθητές της Πατρίδας μας που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της

λευτεριάς.

Αρχίζοντας από το Έπος του ΄21 αλλά και τον Απελευθερωτικό Αγώνα του

1955-59, θα ήταν προσβλητικό για εμάς και την Πατρίδα μας να ξεχνούσαμε αυτούς,

που αγωνιζόμενοι για τέσσερις αιώνες κράτησαν ζωντανή και άσβεστη την πίστη, τη

γλώσσα αλλά και την ελληνική καταγωγή τους μέσα στα Κρυφά Σχολειά και ως μέλη

μυστικών οργανώσεων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της πατρίδας μας έκαναν πράξη τον πόθο για

ελευθερία που σιγόκαιγε στα στήθια τους, όρθωσαν το ανάστημά τους και έγιναν

μπροστάρηδες στον αντιαποικιακό αγώνα του λαού μας.

Ο Πετράκης Γιάλλουρος δολοφονήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1956 στην

Αμμόχωστο από Άγγλο υπαξιωματικό, κατά τη διάρκεια μαχητικής διαδήλωσης, την

οποία καθοδηγούσε. Ο Ανδρέας Παρασκευάς, μαθητής τότε του Γυμνασίου Γιαλούσας,

πυροβολήθηκε από τους Άγγλους ανεβασμένους σε μια στέγη. Κι ο ήρωας μαθητής, με

το κορμί διάτρητο από τις βρετανικές σφαίρες, έπεσε. Ο μόλις επτά ετών,

Δημητράκης Δημητριάδης, μαθητής της Β’τάξης του Δημοτικού, πυροβολήθηκε στο

κεφάλι από Άγγλους στρατιώτες κατά τη διάρκεια μιας μαθητικής διαδήλωσης.

Ο 15χρόνος τότε Ευαγόρας Παλληκαρίδης αναρριχάται στον ιστό, κατεβάζει και

σκίζει την αγγλική σημαία, γεγονός που δίνει το έναυσμα για επέκταση των

διαδηλώσεων. Σε ηλικία 17χρονών, ο Ευαγόρας εγκατέλειψε το σχολείο και

εντάχθηκε στις αντάρτικες ομάδες της ΕΟΚΑ. Απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957, σε

ηλικία μόλις 19 ετών.
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Δεκάδες ανώνυμοι και επώνυμοι νέοι δίδαξαν με τη θυσία τους πως: «Το

αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς». Παράλληλα,

πολλοί ήταν και οι μαθητές εκείνοι που αγωνίστηκαν ενάντια στις επιβουλές του

Τούρκου εισβολέα και που μέχρι σήμερα ακόμη τελούμε τους ενταφιασμούς των

λειψάνων τους.

Σήμερα, οι νέοι δίνουν τον καθημερινό αγώνα της γνώσης, της μόρφωσης και

της αρετής. Έναν εξίσου δύσκολο αγώνα που τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες

δυνάμεις, ώστε να ανταποκριθούν στις δύσκολες και ανταγωνιστικές συνθήκες της

εποχής μας. Οι νέοι μας οφείλουν να αγωνιστούν μαζί με ολόκληρο τον κυπριακό λαό

για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου. Πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους

στον αγώνα για την απαλλαγή από την κατοχή, για την επανένωση της Πατρίδας και

για την οικοδόμηση μιας Κύπρου ειρηνικής και ευτυχισμένης. Αυτός θα είναι ο

καλύτερος τρόπος, για να τιμηθεί η μνήμη των ηρώων μας, οι οποίοι με τη θυσία τους

χάραξαν τον δρόμο της αρετής και του καθήκοντος.

Μαρίνα Ζέινεχ, Φιλόλογος 
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Εκδήλωση 1ης Απριλίου

Ο Απρίλης των Ελλήνων είναι ο μήνας των λουλουδιών και των παθών της

Αναστάσεως του Κυρίου. Το ξανάνιωμα της φύσης και το θρησκευτικό πάθος

καταλαμβάνουν την έκτασή του. Στην Κύπρο ο Απρίλης σημαδεύτηκε και με κάτι

άλλο. Την 1η Απριλίου του 1955 ξέσπασε το επαναστατικό κίνημα της ΕΟΚΑ, που

ανεξίτηλα από τότε έβαλε τη σφραγίδα του και στον Απρίλη μα και στην παραπέρα

εθνική ζωή του τόπου. Η πρωταπριλιά που είναι για το πείραγμα και το αθώο ψέμα,

έγινε στην Κύπρο η μέρα για την πιο τρανή αλήθεια: ότι μπορούσαν μια δράκα

σκλάβοι, λιγοστοί ξεκομμένοι Έλληνες, να αναλάβουν αγώνα απελευθερωτικό και

μάλιστα εναντίον μιας Αυτοκρατορίας.

Για την ελευθερία της η Κύπρος ουδέποτε έπαψε να αγωνίζεται. Σε όλο το

διάστημα της Αγγλικής κατοχής, φανέρωσε τη θέλησή της να απαλλαγεί από τον

ξένο ζυγό με διαμαρτυρίες, απεργίες, συλλαλητήρια, υπομνήματα, δημοψηφίσματα

αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η Αγγλική διπλωματία που εκθείαζε τις αρχές της αυτοδιάθεσης, της

δημοκρατίας και της ελευθερίας των λαών αρνείται να αποδείξει την πίστη της σε

αυτές τις αρχές. Το αδιέξοδο έφρασε τον δρόμο του λαού μας με το 'ουδέποτε’ του

Χόπκινσον. Και το δίλλημα φοβερό και συγκλονιστικό υψώθηκε μπροστά του. Να

δεχτεί τη συνέχιση του εξευτελισμού της δουλείας ή να αδράξει τα όπλα και να

σπάσει τα δεσμά του;

Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, ο Έλληνας στη μακραίωνη δραματική ιστορία του,

ουδέποτε είχε την ευχέρεια της επιλογής. Ο δρόμος ήταν δοσμένος από τα

πεπραγμένα των προγόνων του. Αγωνιστική παράδοση χιλιετηρίδων είχε

προδιαγεγραμμένη την πορεία του. Είχε χρέος και η Κύπρος να επιδοθεί σε ένα

άνισο σκληρό και ένοπλό αγώνα για να κερδίσει την ελευθερία της. Γιατί η

ελευθερία ούτε αγοράζεται ούτε δωρίζεται. Κατακτιέται με πολυαίμακτους αγώνες,

με το αίμα και το σπαθί του σκλάβου. Ο επαναστάτης Διγενής που συμπύκνωνε στο

πρόσωπό του τις αρετές και τον πόθο του λαού μας, τόλμησε τη σκληρή

αναμέτρηση και ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης.

«Με τη βοήθεια του Θεού...»

Μεθοδεύεται η ίδρυση της Εθνικής οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών ΕΟΚΑ με

αρχηγούς στον στρατιωτικό τομέα τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή και στον πολιτικό

τομέα τον Εθνάρχη Μακάριο. Χαρακτήρα μυστηριακής λειτουργίας έπαιρνε η

ορκωμοσία των μελών της ΕΟΚΑ: το παλιό ξωκλήσι, οι αρχαίες εικόνες, ο παπάς, το

ιερό Ευαγγέλιο, το αδύνατο φώς των καντηλιών ή των κεριών, δημιουργούσαν

υποβλητική ατμόσφαιρα.



Σχολική Χρονιά 2021-2022 1η Απριλίου 1955-1959  

160

Με το χέρι τρεμάμενο απλωμένο πάνω στο ιερό Ευαγγέλιο, έδιναν όρκο οι

Αγωνιστές. Στην αρχή μια χούφτα ψυχωμένων παλληκαριών, σε λίγο εκατοντάδες

εκλεχτοί, ύστερα χιλιάδες οι μυημένοι δίπλα. Ενεργός συμπαραστάτης και

αγωνιστής-ολόκληρος ο λαός μας. Οι αγρότες άφήνουν το αλέτρι στο χωράφι, οι

υπάλληλοι εγκαταλείπουν τα γραφεία, οι μαθητές παρατούν τους βόλους, τη σάκα

και τα βιβλία. Έχουν καιρό για αυτά, τους βιάζει το εθνικό καθήκον, τώρα πρέπει

να “ψάξουν τα σκαλοπάτια που πάν στη Λευτεριά”.

Οι αγωνιστές πυκνώνουν στις τάξεις της θρυλικής ΕΟΚΑ. Πήραν την απόφαση

να αντιμετωπίσουν στα κυπριακά κορφοβούνια, στους κάμπους, στις πόλεις και στα

χωριά, τον Γολιάθ της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Και από τη στιγμή αυτή νιώθουν

ελεύθεροι, γιατί η απόφαση ήταν ρωμαλέα, ήταν απόφαση για έντιμη ζωή ή για

θάνατο.

Σε λίγο ανατέλλει ο ήλιος και φωτίζει την 1η Απριλίου του 1955. Οι εκρήξεις

συγκλόνισαν ολόκληρη την Κύπρο. Έτσι γράφτηκε το ανεπανάληπτο έπος του 55-

59΄που υπήρξε καθαρά ελληνικός αγώνας και στα εξωτερικά του χαρακτηριστικά

και στα βαθύτερα του γνωρίσματα. Ο Μακάριος έγινε ο εμψυχωτής του μαχόμενου

λαού μας. Ο Γεώργιος Γρίβας έγινε ο Διγενής. Και τα απειροπόλεμα παιδιά του

λαού μας έγιναν οι επώνυμοι ήρωες και οι πράξεις και τα κατορθώματά τους πηγές

για να αντλεί αιώνια περηφάνια και δόξα η πατρίδα μας.

Ένας λαός με το όπλο στο χέρι διεκδικεί τη λευτεριά του, που του αρνούνται

οι ισχυροί της γης, μεθυσμένος στο μεθύσι του ηθικά ελεύθερου ανθρώπου.

Στυλοβάτης και ψυχή της εποπτείας μας η νεολαία μας. Τα μαθητικά θρανία

γεννούν ήρωες. Νέοι και νέες σύρονται βάναυσα στα σκοτεινά άνδρα των

βασανιστηρίων και υφίστανται από ασυνειδήτους απάνθρωπη μεταχείριση και

δίδουν εκεί τη μάχη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Με το κλειστό στόμα και τη

σιωπή κερδίζουν τη νίκη, θα βγουν από κει μέσα σωματικά ερείπια αλλά από το

στόμα ούτε λέξη. Είναι κι αυτή μια δόξα της ΕΟΚΑ. Γιατί σήκωσαν στους ώμους τους

το τεράστιο βάρος της σωματικής και ψυχολογικής βίας των βασανιστών τους.

Ο Αθάνατος Αυξεντίου βροντοφώναξε «Μολών Λαβέ» στους πολιορκητές του

και γίνεται ολοκαύτωμα για να ταυτιστεί με την ιδέα της Λευτεριάς.

-«Θα βγω αλλά θα βγω πολεμώντας», κραύγαζε αγέρωχα ο αετός του

Πενταδακτύλου, ο ηρωικός Μάτσης από το κρησφύγετο του Δίκωμου, για να

διαμελισθεί από τις χειροβομβίδες των διωκτών του.

-«Θάνατος ή Λευτεριά», διαλαλεί η φωτιά των όπλων των τεσσάρων

γιγάντων του Αχυρώνα, στο Λιοπέτρι.

-«Οι αγωνιστές πεθαίνουν πολεμώντας και δεν παραδίδονται», απαντά ο

Παρίδης από το ξύλινο μπαλκόνι της Βάβλας.
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-«Να πείτε της μάνας μου πως πεθαίνω για την πατρίδα», ήταν η τελευταία

φράση του Πετράκη Κυπριανού στην Ορά.

-«Ελευθερία ή Θάνατος» γράφει με το αίμα του στο Σινά Όρος κοντά στην

Ευρύχου ο Μάρκος Δράκος.

Ολόκληρος ο λαός μας σε αγωνιστικό συναγερμό, σε έξαρση πατριωτισμού

περιφρονεί τα κέρφιου, και συνεχίζει με πείσμα τον Αγώνα. Τους θρηνεί και τους

κηδεύει τους νεκρούς αλλά παραμένει απροσκύνητος.

Ο Άγγλος κατακτητής, μετά το πρώτο ξάφνιασμα, λυσσά και ορμά να

καταπνίξει την εξέγερση. Μεταχειρίζεται όλα τα μέσα για να δαμάσει την ατίθαση

Ελληνική Κυπριακή ψυχή. Προβαίνει σε φυλακίσεις, πρόστιμα, βασανιστήρια,

κατ'οικον περιορισμούς, εκτελέσεις και απαγχονισμούς, για να κάμψει το ηθικό του

λαού. Εξορίζει τον Μακάριο και τους συνεργάτες του στις Σεϋχέλλες, νομίζοντας

πως έτσι θα σβήσε τη φωτιά που πάει να τον κάψει.

Ο επικός τετράχρονος ιερός αγώνας της ΕΟΚΑ παρόλο το μεγαλείο του δε

βρήκε τη δικαίωσή του. Το κυπριακό κατέστη θέμα διπλωματικής ραδιουργίας

λόγω συμφερόντων των μεγάλων σ' αυτή τη στρατιωτική περιοχή της Μεσογείου. Η

Ελευθερία της Κύπρου θυσιάστηκε στον βωμό των συμφερόντων των ισχυρών της

γης και η Ένωση που υπήρξε ο πόθος και το όραμα τόσων γενεών δεν

πραγματοποιήθηκε.

Η διεθνής διπλωματία μάς επέβαλε τις αντιδημοκρατικές συνθήκες της

Ζυρίχης και του Λονδίνου που υπήρξε η αιτία τόσων δεινών, στο πολύπαθο νησί

μας.

Το '74 είχαμε την τούρκικη εισβολή. Η διαχωριστική γραμμή που χαράχτηκε

με τις κόκκινες σημαίες του Αττίλα μοίρασε τον τόπο μας στην ελεύθερη Δημοκρατία

της Κύπρου και στον κατεχόμενο βορρά.

Αγωνιζόμαστε να σπάσουμε την απάνθρωπη, ανελεύθερη ταπεινωτική

γραμμή, να ξεκαρφώσουμε τις κόκκινες σημαίες, να επαναφέρουμε την ελευθερία

σε μια Κύπρο ενωμένη.

Με ορθή την ψυχή και το φρόνιμα ατσαλώνουμε την αντοχή μας και την

θέλησή μας για αντίσταση στον εισβολέα μέχρι τη γλυκιά μέρα του γυρισμού στην

Κερύνεια, στην Αμμόχωστο, στη Μόρφου, μέχρι την ώρα που η ηθική θα

επικρατήσει πάνω στην κυνικότητα, την ωμότητα και τη βαρβαρότητα, την ώρα που

η δικαιοσύνη θα επικρατήσει πάνω στην αδικία και τις πολιτικές σκοπιμότητες.

Προς το μεγάλο αυτό εθνικό στόχο χρειάζεται πίστη, θέληση για αγώνα,

ενότητα προς πάντων ενότητα.
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Θα περάσουν και οι φετινοί εορτασμοί. Θα τους περάσουμε τροχάδην με την

εφαρμογή της γνωστής συνταγής για την είσπραξη χειροκροτημάτων. Σκεφτήκαμε

όμως σοβαρά που ήμασταν και που φτάσαμε σήμερα; Μας βασάνισε καμία φορά το

ερώτημα εάν μπορούμε χωρίς τύψεις να σταθούμε εμπρός στους τάφους και τις

αγχόνες; Ακούσαμε καμιά φορά την επιταγή που έρχεται από τους χώρους των

μαρτυριών των ωραίων νέων και νεανίδων της Κύπρου;

Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρέος μας, αυτή είναι η επιταγή της επετείου που

τιμούμε σήμερα. Αντίσταση και προσφορά στην Πατρίδα ως την τελική δικαίωση.

Το χρέος αυτό πρέπει να το επιτελέσουμε στο ακέραιο. Αναμετριόμαστε σήμερα και

με τον Τούρκο Εισβολέα αλλά και με την ιστορία μας. Ας αναμετρήσουμε τις

προθέσεις μας πάνω στον κανόνα της 1ης Απριλίου του ‘55.

Ζήτω η EΟKA!

Ζήτω η 1η Απριλίου!

Ζήτω το Έθνος!

Κούτας Οδυσσέας, Β.Δ., καθηγητής Φυσικής Αγωγής
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Γιώργος Κυριάκου, Θεολόγος



Σχολική Χρονιά 2021-2022 Ημέρα μνήμης της αντιφασιστικής νίκης 

των λαών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β΄ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (8-9 Μαΐου 1945)

Στη σύγχρονη εποχή η αντιφασιστική νίκη των λαών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο

πόλεμο (8-9 Μαΐου 1945) αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης και επίκαιρων

διδαγμάτων.

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί τον πιο καταστροφικό πόλεμο στην Ιστορία

της ανθρωπότητας. Ένας πόλεμος ολοκληρωτικός, που κατάργησε τις διαχωριστικές

γραμμές πολεμιστών και άμαχου πληθυσμού. Πήραν μέρος σ’ αυτόν δεκάδες χώρες

με πάνω από 50 εκατομμύρια νεκρούς, αφήνοντας στη μνήμη των επόμενων γενιών

τη φρίκη των κρεματορίων και των στρατοπέδων συγκέντρωσης, το ολοκαύτωμα

των Εβραίων, τις μαζικές εκτελέσεις και τις σφαγές ολόκληρων πόλεων και χωριών

από τους Ναζί.

Η 9η Μαΐου που έχει καθιερωθεί ως η ημέρα μνήμης της αντιφασιστικής νίκης

των Λαών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο είναι ταυτόχρονα και ημέρα μνήμης για τα

εκατομμύρια νεκρών του πολέμου. Αποτελεί μια νίκη σταθμό στην παγκόσμια

ιστορία αφού σταμάτησε την εξάπλωση του φασισμού στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Απέναντι στη βία ορθώθηκαν μεγάλα αντιφασιστικά και απελευθερωτικά κινήματα

που μαζί με την αντιχιτλερική συμμαχία, οδήγησαν στη συντριβή του

χιτλεροφασισμού και στη χωρίς όρους παράδοσή του. Η Ελλάδα, με τους

εκατομμύρια νεκρούς, το έντονο σε κάποιες περιοχές εβραϊκό στοιχείο υπέφερε από

τα φρικτά εγκλήματα του ναζισμού, παράλληλα όμως ο ελληνικός λαός όταν

βρέθηκε υπό κατοχή ανέπτυξε ένα από τα μαζικότερα εθνικά κινήματα αντίστασης,

βασιζόμενο στις πανανθρώπινες αξίες της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της

κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ένα από τα πιο σημαντικά διδάγματα της ημέρας αυτής είναι η αντίσταση στα

φαινόμενα του ρατσισμού και του αντισημιτισμού και στις δυνάμεις που τα

εκφράζουν. Η 9η Μαΐου είναι ένα ιστορικό ορόσημο που δείχνει στους λαούς πως

πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε να μην επιτρέψουν την αναβίωση του

φασισμού, να προστατεύσουν την ειρήνη και όσα κατέκτησαν στη διάρκειά της, τις

δημοκρατικές τους ελευθερίες και τα δικαιώματα.

Πολυδιάστατο είναι το μήνυμα της επετείου της αντιφασιστικής νίκης για την

Ευρώπη. Η αντίσταση στους «ισχυρούς», η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και του δικαιώματος κάθε λαού να επιλέγει τον δρόμο της ανάπτυξής του, η

απόκρουση του μιλιταρισμού και του επιθετικού εθνικισμού, η ενίσχυση της

κοινωνικής συνοχής, η αλληλεγγύη και η ισότιμη συνεργασία είναι ο δρόμος προς

μιαν ενωμένη Ευρώπη των λαών και των πολιτών της, ανοιχτή σ' ένα μέλλον με

δημοκρατία και ελευθερία.

Μαρίνα Ζέινεχ, Φιλόλογος
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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 Ολοκαυτώματος. 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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Επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Συμπληρώνονται φέτος 76 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 76 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
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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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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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ

Η Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του

Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν.

Η ιδέα 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.

Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, οι δύο οργανισμοί μάς υπενθυμίζουν τις τιτάνιες

προσπάθειες που καταβάλλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των

ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους

πολέμους.

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι το

μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο. Το Κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή

Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και τους Εθνικούς Συλλόγους

(NS) με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες.

Η ιδέα του ερυθροσταυρισμού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του

Σολφερίνο από την αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς

τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου μεταξύ Αυστροουγγρικής

αυτοκρατορίας και Γάλλο-ιταλικής συμμαχίας στις 24 Ιουνίου 1859.

Η Διεθνής Επιτροπή που σχηματίστηκε τότε από μια ομάδα εθελοντών με

φιλάνθρωπα ιδανικά συνέχισε τη δράση της και μετά το Σολφερίνο. Το 1864

υπογράφηκε η πρώτη Σύμβαση της Γενεύης και ιδρύθηκε το Διεθνές Κίνημα του

Ερυθρού Σταυρού.

Η ονομασία και το έμβλημα «Ερυθρός Σταυρός» προέκυψαν με την

αναστροφή των χρωμάτων της σημαίας της Ελβετίας, προς τιμήν του οραματιστή

του Κινήματος, Ερρίκου Ντυνάν, ενώ το 1929 υιοθετήθηκε ως ισότιμο έμβλημα η

Ερυθρά Ημισέληνος.

Μαρίνα Ζέινεχ, Φιλόλογος
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Ημέρα Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε όσους θυσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της

Φονικής Έκρηξης της 11ης Ιουλίου 2011

Στις 11 Ιουλίου 2011, στις 05:40 το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη στη Ναυτική Βάση

της Εθνικής Φρουράς Ευάγγελος Φλωράκης, η οποία βρίσκεται στο Μαρί, 20

χιλιόμετρα ανατολικά της Λεμεσού.

Στο σημείο της έκρηξης, υπήρχαν 130 εμπορευματοκιβώτια με όπλα και

πυρίτιδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί το 2009 από ρωσικό πλοίο, το οποίο είχε

παραλάβει όπλα και πυρομαχικά από το Ιράν και κατευθυνόταν στη Συρία. Τα κιβώτια

αυτά βρίσκονταν μεταξύ της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί και του

Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού στο Βασιλικό. Λίγες μέρες προηγουμένως υπήρξαν

αρκετές εκρήξεις στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά παρ’ όλα αυτά δε δόθηκε η

απαραίτητη σημασία.

Στις 04:30 το πρωί της 11ης Ιουλίου 2011, ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο με τα

εμπορευματοκιβώτια. Μέχρι να φθάσει η πυροσβεστική, οι ναύτες από τη βάση

προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Η έκρηξη έγινε μια ώρα και δέκα λεπτά

αργότερα και υπήρξε φονική.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχασαν τη

ζωή τους 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 62. Θρήνος και οδυρμός σ΄ ολόκληρη την

Κύπρο. Οι 13 ηρωομάρτυρες, που θυσιάστηκαν την αποφράδα εκείνη μέρα, πιστοί

στο καθήκον προς την πατρίδα, ήταν στρατιώτες και πυροσβέστες που προσέτρεξαν

εκεί. Θα μπορούσαν να είχαν φύγει. Παρέμειναν όμως εκεί, μόνοι τους, αβοήθητοι, με

τα λιγοστά μέσα που είχαν, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και εκεί άφησαν

και την τελευταία τους πνοή. Αυτοί ήταν οι Σπύρος Τταντής, Αδάμος Αδάμου, Ανδρέας

Παπαδόπουλος, Γιώργος Γιακουμής, Βασίλης Κρόκος, Πανίκος Θεοφίλου, Ανδρέας

Χαραλάμπους, Μίλτος και Χρίστος Χριστοφόρου, Ανδρέας Ιωαννίδης, Λάμπρος

Λάμπρου, Μιχάλης Ηρακλέους, Κλεάνθης Κλεάνθους.

Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου απώλεσε το 50% της

δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, πολλοί κάτοικοι της

Κύπρου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές μέρες. Ο Ηλεκτροπαραγωγικός

Σταθμός του Βασιλικού καταστράφηκε ολοσχερώς. Ήταν μια τεράστια δοκιμασία για

τη Δημοκρατία.

Σήμερα, ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός του Βασιλικού έχει πλήρως

επαναλειτουργήσει. Τα δεκατρία όμως παλικάρια, που έφυγαν τόσο άδοξα από τη

ζωή, δε θα ξαναγυρίσουν στις οικογένειές τους. Οφείλουμε τουλάχιστον να τους

θυμόμαστε και να τους τιμούμε. Είναι ο ελάχιστος από μέρους μας φόρος τιμής.

Αλεξία Φαντομά, Φιλόλογος
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Ζήνωνος Παναγιώτα, Γ1
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Λένου Κατερίνα, Β5
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Essay: Some people think dogs make the best friends

A few days ago, there was a statement about dogs, at ‘New York Times.’ It was

written that people who have a dog for a pet, feel happier and are more energetic and

sportif. It is an innovative idea to have a pet like a dog for a variety of reasons. Those

people who have a dog spend more time outdoor, improve their physical fitness and

mental health. Our psychology gets better if we have someone close to us, even if it is a

pet. To start with, people who have a dog are more active as they must walk their dog, so

they breathe fresh air more than those who are at home sitting on the sofa and watch TV.

Moreover, people who play with their dogs do also exercise by walking or jogging with

their dog. Last but not the least, if someone feels lonely or does not have many friends to

communicate, should have a pet, and the best pet is a dog. The dogs are the best friends

for people, they give love, fun, and action. So, people who have a dog never feel bored or

lonely!

Ελ Ράη Παύλος, Β4
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Κωμοδρόμου Νικολέττα, Β4
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Κωνσταντίν Σάρα, Β4
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Λένου Κατερίνα, Β5
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Τσαγκαρίδη Μαρία Χριστίνα, Α5

Μαρία Χριστίνα Τσαγκαρίδη, Α5

ΝΕΚΥΙΑ - ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Λ

Ο πίνακας του Johann Heinrich Füssli στο Μουσείο Αλμπερτίνα της Βιέννης μεταξύ 1780 -

85 με θέμα: Ο Τειρεσίας με τον Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο - έργο εμπνευσμένο από την 

Οδύσσεια, 11η ραψωδία, "Νέκυια"

Τα λόγια του Τειρεσία μέσα από μια γλώσσα άκρως μουσική και συναισθηματική 

αντηχούν τη σοφία και το βάθος σκέψης του συνετού αυτού προφήτη. Η αγωνία του και 

η επιμονή του να νουθετήσει και να καθοδηγήσει τον πρωταγωνιστή μας γίνεται εικόνα 

υπαρκτή μπροστά στα μάτια του αναγνώστη.

Στους συγκεκρινένους στίχους γίνεται μία προσπάθεια αποτύπωσης αποσπάσματος των 

στίχων της Νέκυιας στα χρώματα και στους ήχους της κυπριακής διαλέκτου αφού η 

κυπριακή διάλεκτος αποτελεί ένα ανεκτίμητο θησαυρό που αναβλύζει πλούσια ιστορία 

και πολιτισμό. Επίσης έγινε μετάφραση στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Γεωργίου Αλίκη, Α2
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΣΤΟΝ                                                   

ΣΤ΄ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «Φίλος, ἄλλος ἐγώ»

Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου συμμετείχε στον Στ΄ Παγκύπριο

Μαθητικό Διαγωνισμό για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα με τίτλο «Φίλος, ἄλλος ἐγώ»

με τα εξής έργα:

1. Εικονογραφημένη Ιστορία (σε μορφή κόμικ) - 3 συμμετοχές:

Αλεξάνδρου Σωτηρία (Γ5), «Ανανάς στην πίτσα;», Τσαχτσίδου Κωνσταντίνα

(Γ5), Χαραλάμπους Μαριλένα (Γ5), «Φίλε, ώρα για σκασιαρχείο;»

2. Ποίημα - 1 συμμετοχή: Αθανασιάδου Νίκη (Γ5), «Στον φίλο μου»

3. Διήγημα - 1 συμμετοχή: Σουραϊλίδου Μαρία (Γ5), «Για μια Ελένη»

Στόχοι του Διαγωνισμού ήταν:

(α) Να δώσει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες να ασχοληθούν με

το θέμα της φιλίας, μιας αξίας τόσο σημαντικής για τη ζωή μας, ιδιαίτερα στις

δύσκολες συνθήκες που ζούμε.

(β) Να δώσει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες να ανακαλύψουν και

να επεξεργαστούν αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα.

(γ) Να δώσει στους/στις μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα να συνδέσουν το

παρόν με το παρελθόν και να καταλάβουν τη σημασία του αρχαιοελληνικού

πολιτισμού για τη διαμόρφωση της σύγχρονης εποχής.

(δ) Να προωθήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών/μαθητριών και να

παρακινήσει στην αξιοποίηση των διαφόρων κλίσεων και ενδιαφερόντων τους.

Οι συμμετέχουσες μαθήτριες κλήθηκαν να επιλέξουν μία (1) από τις

αρχαιοελληνικές πηγές που δόθηκαν ή μία (1) δική τους πηγή. Από την πηγή έπρεπε

να απομονωθεί τουλάχιστον ένα αρχαιοελληνικό απόσπασμα με

αποφθεγματικό/διαχρονικό χαρακτήρα και να ενσωματωθεί (γραμμένο στα Αρχαία

Ελληνικά) στη δημιουργία των μαθητριών.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Βασίλειος Βασιλείου (Φιλολογικών)
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Κατηγορία: Α. Εικονογραφημένη ιστορία σε μορφή κόμικ

Ανανάς στην πίτσα;

της Αλεξάνδρου Σωτηρίας (Γ5)

Μια φορά κι ένα καιρό, στην πιτσαρία του Σίλβιο του Ιταλού που έχει την

πιτσαρία από τον παππού του, εκεί που φτιάχνονται δεκάδες πίτσες κάθε μέρα,

φτιάχτηκε και η τελευταία πίτσα με κάτι πρωτότυπο, κάτι που κανείς δεν έχει

σκεφτεί έως τώρα. Μια πίτσα με Ανανά! Τα υλικά της πίτσας από τότε που

δημιουργήθηκε η πρώτη πίτσα, δηλαδή από το 1905, ήταν σαλάμι, ελιές, μανιτάρια,

πιπεριές και διάφορα άλλα.

Όμως σήμερα, ο Σίλβιο σκέφτηκε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, τον Ανανά.

Λίγο πριν την παράδοση της περίεργης αυτής πίτσας, τα υλικά πάνω σε αυτήν,

κάνουν μια κουβεντούλα. Είναι πρωί, και μόλις έχουν ξυπνήσει το Μανιτάρι και ο

Ανανάς. Τα δύο αυτά υλικά, έγιναν φίλοι από την πρώτη στιγμή! Το Μανιτάρι δεν

φαίνεται να ενοχλείται που ένα νέο υλικό εισβάλλει στην παρέα τους μετά από 57

χρόνια φιλίας. Σε αντίθεση με την κυρία Σαλάμι, που δείχνει να την πειράζει η

παρουσία του Ανανά. Είπε σε όλη την πίτσα πως είναι εχθροί με αυτόν, κάτι που δεν

γνώριζε το Μανιτάρι, μέχρι τη στιγμή που του το είπε ο Ανανάς. Το Μανιτάρι δείχνει

ενοχλημένο με την κίνηση της κυρίας Σαλάμι, αφού πιστεύει πως ο Ανανάς ταιριάζει

πολύ εκεί!

Ξυπνάει και η κυρία Σαλάμι και πετάγεται από την πίτσα. Πετάγεται και το

Μανιτάρι και αμέσως αυτή λέει σε αυτό πως δεν θέλει να είναι φίλος με τον Ανανά,

γιατί έτσι προδίδει τη μακροχρόνια φιλιά τους. Του το λέει μάλιστα στα αρχαία

ελληνικά με μία φράση από τον Ψευδο-Μάξιμο που είχε μάθει στο σχολείο: «οὐκ

ἐχρῆν σε τῷ ἐχθρῷ µου φίλον εἶναι». Το Μανιτάρι, όμως, δείχνει αποφασισμένο να

βάλει την κυρία Σαλάμι στη θέση της, απαντώντας της επίσης στα αρχαία ελληνικά

και συμπληρώνοντας την αρχαιοελληνική φράση: «σὲ µὲν οὖν οὐκ ἐχρῆν τῷ φίλῳ

µου ἐχθρὸν εἶναι» («Τουναντίον, εσύ δεν ήταν ανάγκη να είσαι εχθρός του φίλου

µου»).

Έτσι, η κυρία Σαλάμι καταλαβαίνει πως ίσως το Μανιτάρι έχει δίκαιο και

τρέχει να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανανά. Το θέμα λύθηκε! Είναι όλοι τώρα μια

παρέα! Στο μαγαζί του Σίλβιο, μπαίνει ένα σκυλάκι και ζητάει από αυτόν μια πίτσα.

Ο Σίλβιο του δίνει αυτήν με τον Ανανά και το σκυλάκι ξετρελάθηκε! Από τότε έως και

σήμερα η πίτσα με Ανανά έχει άπειρους θαυμαστές και πολλοί λένε πόσο ταιριάζει το

Σαλάμι με τον Ανανά.

Β109 Ψευδο-Μάξιµος 6.30/38

Αρχαιοελληνικό κείμενο: «οὐκ ἐχρῆν σε τῷ ἐχθρῷ µου φίλον εἶναι»· «σὲ µὲν

οὖν οὐκ ἐχρῆν τῷ φίλῳ µου ἐχθρὸν εἶναι»

Νεοελληνική Μετάφραση: «Δεν ήταν ανάγκη να είσαι φίλος του εχθρού µου»

… «Τουναντίον, εσύ δεν ήταν ανάγκη να είσαι εχθρός του φίλου µου».
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Αλεξάνδρου Σωτηρία, Γ5
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Τσαχτσίδου Κωνσταντίνα, Γ5
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Κατηγορία: Α. Εικονογραφημένη ιστορία σε μορφή κόμικ

Φίλε, ώρα για σκασιαρχείο;

της Χαραλάμπους Μαριλένας (Γ5)

Η εικονογραφημένη ιστορία μου αναφέρεται σε μια άτυχη στιγμή που

είχαν δύο πολύ καλοί φίλοι. Ήταν μια συνηθισμένη και χαρούμενη Κυριακή και

οι δύο φίλοι, όπως πάντα, πήγαν στην τοπική βιβλιοθήκη, για να ακούσουν

μια ιστορία. Όμως, αυτή η Κυριακή καταλήγει να μην είναι τόσο συνηθισμένη

τελικά. Όπως πάντα, η όμορφη μέρα ξεκινά με τον ανώφελο διάλογο ανάμεσα

στους φίλους και στην κ. Κουφάλα που είναι η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης. Το

επίθετο μάλιστα «Κουφάλα» ταιριάζει γάντι στην περίπτωσή της! Μετά τη

συνάντηση με την κ. Κουφάλα, οι δύο φίλοι προχωρούν προς τη γωνία

ανάγνωσης, όταν ξαφνικά κάποια βιβλία από ένα ράφι πέφτουν πάνω στον

Μάριο. Εκείνη τη στιγμή ο Κώστας το «σκάει» και αφήνει τον φίλο του, με

αποτέλεσμα να φαίνεται πως εκείνος έκανε τη ζημιά και να δεχθεί την

παρατήρηση από τον φύλακα της βιβλιοθήκης.

Η εικονογραφημένη ιστορία μου είναι βασισμένη σε έναν από τους

μύθους του Αισώπου με τίτλο «Οδοιπόροι και άρκτος», όπου ο ένας οδοιπόρος

εγκαταλείπει τον φίλο του, για να σώσει το εαυτό του, όταν εμφανίζεται

μπροστά τους μια αρκούδα, ενώ ο ίδιος ξέρει ότι κινδυνεύει η ζωή του φίλου

του.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Κώστα και τον Μάριο. Ο ένας φίλος

εγκατέλειψε τον άλλον, για να μην φανεί ότι ο ίδιος ευθυνόταν για τη ζημιά

στη βιβλιοθήκη. Άρα, και στις δύο περιπτώσεις οι φίλοι εγκαταλείπουν τους

φίλους τους στον κίνδυνο και συμπεριφέρονται εγωιστικά.

Αίσωπος, Ὁδοιπόροι καὶ ἄρκτος

Αρχαιοελληνικό κείμενο: «τοιούτοις τοῦ λοιποῦ μὴ συνοδοιπορεῖν

φίλοις, οἳ ἐν κινδύνοις οὐ παραμένουσιν»»

Νεοελληνική Μετάφραση: «μην τυχόν και ξαναταξιδέψεις συντροφιά με

τέτοιους φίλους, που σε παρατούν σύξυλο στον κίνδυνο»
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Χαραλάμπους Μαριλένα , Γ5
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Κατηγορία: Β. Ποίημα

Στον φίλο μου

της Αθανασιάδου Νίκης (Γ5)

Φίλε μου, γλυκέ μου φίλε, τον δρόμο μου φωτίζεις

σαν τον ήλιο το πρωί.

Πόσο σ’ αγαπώ το ξέρεις

καθώς και πόσο σ’ εκτιμώ.

Κάθε πρωί σε βλέπω με το χαμόγελο στα χείλη

και κάνεις τη μέρα μου να ζωντανεύει.

Είσαι το άνθος που δεν μαραίνεται

και στους κήπους δεν υπάρχει.

Είσαι ο ήλιος που δεν θα σβήσει

και η θάλασσα που δεν θα εξαντληθεί.

Είσαι η φλόγα της ευτυχίας μου

και το περιστέρι της ελπίδας μου.

Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο παρά η φιλία.

Σε κάνει να νιώθεις μέσα σου ελευθερία.

Γίνονται άστρα οι δυστυχίες σου.

Και άνθη οι στεναχώριες.

Μην χάνετε τους πραγματικούς σας φίλους,

Αυτοί είναι που δεν θα σας αφήσουν ποτέ.

Να είστε σίγουροι πως πάντοτε

«ἀνελπίστως ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ χρόνου ῥοπῆς

ἔρχονται δρομαῖοι».

Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη (Δάμων και Φιντίας)

Αρχαιοελληνικό απόσπασμα: «…ἀνελπίστως ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ χρόνου ῥοπῆς ἦλθε

δρομαῖος.

Νεοελληνική μετάφραση: «απροσδόκητα ήλθε τρέχοντας την τελευταία στιγμή»
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Κατηγορία: Γ. Διήγημα

Για μια Ελένη…

της Σουραϊλίδου Μαρίας (Γ5)

Στο πάρκο... Όταν είσαι αναγκασμένος να διαβάσεις από μόνος σου ένα

απόσπασμα από την «Ελένη» και να βγάλεις ένα μικρό θεατρικό. Σε ένα πάρκο και

μάλιστα γεμάτο ανθρώπους, δεν είναι και πολύ ευχάριστο! Γιατί; Γιατί είναι μάθημα

«Ελένης».

Λοιπόν, ήταν μέρα Κυριακή, αν δεν με γελά η μνήμη μου, και μάλιστα τι

Κυριακή! Να πρέπει να πας σε μια άλλη περιοχή για ένα απόσπασμα… Δεν ξέρω πώς,

αλλά με τη βοήθεια της Τασίας μπορέσαμε να προσεγγίσουμε τα αγόρια, που με τα

στερεότυπα που έχουν ήταν απίθανο να συμμετέχουν (για μια στιγμή σκέφτηκα ότι

ίσως η «Ελένη» κάνει τελικά τους ανθρώπους να συναναστρέφονται). Κανονίσαμε,

λοιπόν, να βρεθούμε στο πάρκο με τις μεγάλες φιγούρες, αφού θεωρήσαμε ότι

τέτοια ατμόσφαιρα θα έδινε έμπνευση για θεατρική δράση.

Όταν έφτασα με τη φίλη μου την Άννα, εκεί βρίσκονταν μόνο η Τασία και δύο

αγόρια. Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πως με τέτοια «προσωπικό» που είχαμε δεν

θα κάναμε τίποτα. Τη ρώτησα πού ήταν η Ντίνα, αφού το σπίτι της είναι κοντά, και

τι έκαναν τα αγόρια, επειδή έπαιζαν και δεν φαίνονταν να είχαν έρθει για δουλειά. Η

Τασία με παρηγόρησε με το ότι η Ντίνα ήταν στον δρόμο και ότι τα αγόρια έπαιζαν,

γιατί δεν είχαν τι να κάνουν. Μετά από λίγο ήρθε η Ντίνα με τα μαύρα. Έτσι την

είχαμε τουλάχιστον φανταστεί ως Θεονόη! Πραγματικά ήταν ίδια η ηρωίδα! Εγώ

πάντως γελούσα πάρα πολύ.

Τότε έφτασε η ώρα να διαβάσουμε στα σοβαρά το κείμενο. Διαβάζαμε εγώ και

η Άννα που ήταν τάφος (τώρα γιατί να διαβάζει ο τάφος δεν έχω ιδέα), η Τασία ήταν

η ωραία Ελένη, η Ντίνα ήταν η Θεονόη. Εγώ είπα πως θα ήμουν αφηγητής, διότι δεν

ήθελα να είμαι ο Μενέλαος (ΚΑΘΟΛΟΥ). Εκείνη τη στιγμή η Θεονόη - Ντίνα πρόσταξε

τα αγόρια να σταματήσουν και να μας βοηθήσουν.

Ο Αλέξανδρος με τον Θεοφάνη είπαν πως ήθελαν να είναι δούλοι, παρόλο που

εγώ έλεγα ότι ο Άλεξ έπρεπε να είναι ο Μενέλαος. Τέλος πάντων, πήραμε τους

ρόλους μας, αρχίσαμε να διαβάζουμε. Στίχο με στίχο, φτάσαμε στο τέλος.

Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να το αναπαραστήσουμε. Ξαφνικά έγινε το θαύμα! Μου

φωνάζει η Τασία και τι να δω! Ο Αντρέας! Σοκαρίστηκα, γιατί δεν είχε πει στο viber

ότι θα ερχόταν!
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Στο πάρκο, όπου ήμασταν, υπήρχε ένας μικρός λόφος. Η ώρα είχε πάει

σχεδόν έξι. Ηλιοβασίλεμα. Όταν γύρισα είδα τον Αντρέα πάνω στον λόφο. Ο ήλιος

έλαμπε σαν στεφάνι πάνω στο κεφάλι του. Αυτό ήταν! Από εκείνη τη στιγμή είπαμε

πως θα είναι ο Δίας. Μετά ήρθε και ο Χριστόφορος που αρχικά δεν ήθελε να έρθει,

επειδή νόμιζε ότι θα ήμασταν μόνο τα κορίτσια. Τέλος πάντων, βάλαμε το σκηνικό

και οι γυναίκες με τα παιδιά που ήταν εκεί μας έβλεπαν περίεργα. Σε κάποια φάση

μάλιστα που ο Αλέξανδρος γονάτισε (τον λόγο δεν τον ξέρω), μια γυναίκα από πίσω

είπε πως ήταν πάρα πολύ ρομαντικό με αποτέλεσμα να ξεσπάσουμε στα γέλια.

Όπως καταλαβαίνετε, την εργασία δεν την κάναμε ποτέ! Ήταν τελικά μια

ωραία συνάντηση με φίλους! Από τη στιγμή που ήμασταν όλοι μαζί, τίποτα δεν μας

ένοιαζε. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Και κάπως έτσι έμεινε στα χαρτιά το θεατρικό

δρώμενο… Στον καθηγητή μας φυσικά είπαμε πως δεν την τελειώσαμε και ότι

θέλαμε και άλλο χρόνο. Τη Δευτέρα όλοι μπήκαμε στην τάξη με ένα πονηρό

χαμόγελο! Ο καθηγητής δεν έμαθε ποτέ την αλήθεια για όσα έγιναν! Τουλάχιστον

μέχρι τώρα. Και κανένας δεν πρόδωσε το μυστικό. Ένας για όλους και όλοι για

έναν! Εξάλλου, όπως μάθαμε και στα αρχαία, «τίς ἐστι φίλος;». Η απάντηση είναι

απλή: ο «ἄλλος ἐγώ».

Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων

Αρχαιοελληνικό απόσπασμα: Ἐρωτηθεὶς τίς ἐστι φίλος, «ἄλλος», ἔφη (sc. ὁ

Ζήνων), «ἐγώ».

Νεοελληνική Μετάφραση: Όταν ρωτήθηκε, τι είναι φίλος, «ένας άλλος», είπε

(ο Ζήνων), «εαυτός».
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Αντωνίου Μαρία, Β2
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Παναγή Ξένια, Γ4

Παντελούκα Αγνή, Γ6
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Προκοπίου Μυρσίνη, Γ6

Δημητρίου Χριστοθέα, Α2
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Ανδρέου Χρυσόστομος, Β3 Κούλουμου Πολυτίμη, Β1

Αγαμέμνωνος Γαβριέλλα, Α1
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Τσαγκαρίδη Μαρία Χριστίνα, Α5

Θεοδώρου Αλεξάνδρα, Α5
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Περιγραφή: Χοροί κατά τη διάρκεια της υποδοχής των φιλοξενούμενων του 

προγράμματος Erasmus

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α01 - Αγγελή Λεωνίδας

2 Α01 - Ανδρέου Αικατερίνη

3 Α01 - Αντωνίου Ελένη

4 Α01 - Γρηγορίου Στέφανος-Τρύφωνας

5 Α01 - Κάιζερ Ηρόδοτος

6 Α01 - Κωνσταντινίδου Χριστίνα

7 Α01 - Χατζηβασίλη Ιάκωβος

8 Α02 - Ανδρέου Σουσάννα

9 Α02 - Δημητρίου Μάριος

10 Α02 - Κακαής Παναγιώτης
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Περιγραφή: Συμμετοχή στον αγώνα Πετοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων του 

Γυμνασίου Γεροσκήπου και του Γυμνασίου Αγίου Θεοδώρου

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α02  - Γεωργίου Αλίκη 

2 Α02  - Δημητρίου Χριστοθέα

3 Α02 - Λίθετ Λουσιάννα Μαρί 

4 Α02  - Ρουστάμ Σαρίτα

5 Α04  - Πέτρου Αγγελίνα 

6 Α04  - Χουσέιν Σοφία 

7 Α05  - Θεοδώρου Αλεξάνδρα 

8 Β03  - Ζήνωνος Γεωργία 

9 Β03  - Καραβιώτου Σοφία 

10 Β05  - Λένου Κατερίνα 

11 Β05  - Παναγιώτου Άρτεμις 

12 Γ03  - Αλεξάνδρου Άνδρεα

13 Γ03  - Αλεξάνδρου Μαρία 

14 Γ03  - Ζιπίρ Αλεξία
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Περιγραφή: Συμμετοχή στη χορευτική ομάδα για τον 

εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α01 - Αγγελή Λεωνίδας

2 Α01 - Ανδρέου Αικατερίνη

3 Α01 - Αντωνίου Ελένη

4 Α01 - Γρηγορίου Στέφανος-Τρύφωνας

5 Α01 - Κάιζερ Ηρόδοτος

6 Α01 - Κωνσταντινίδου Χριστίνα

7 Α02 - Ανδρέου Σουσάννα

8 Α02 - Δημητρίου Μάριος

9 Α02 - Δημητρίου Χριστοθέα

10 Α02 - Κακαής Παναγιώτης

11 Α02 - Καρσά Ιωάννα

12 Α03 - Γρηγορίου Παρασκευή-Σοφία

13 Α03 - Ζάγκουλος Γαβριήλ

14 Α03 - ωάννου Ειρήνη-Μαρία

15 Α03 - Παναγιώτου Αντρεάνα

16 Α03 - Παναγιώτου Ραφαήλια

17 Α03 - Χαραλάμπους Κάιζερ Μιχαέλλα

18 Α04 - Αριστοδήμου Ελένη

19 Α04 - Γαβριήλ Εβελίνα Στυλιανή

20 Α04 - Γκουμπίκ Βικτώρια

21 Α04 - Ηλία Κωνσταντίνα

22 Α04 - Θεοφάνους Μυριάνθη

23 Α04 - Κεσίδου Χριστιάνα

24 Α04 - Νεοφύτου Γεωργία

25 Α04 - Νεοφύτου Ελένη

26 Α04 - Παλατέ Ειρήνη

27 Α04 - Παναγιωτάκη Βαρβάρα

28 Α04 - Πέτρου Αγγελίνα

29 Α04 - Ρασποπούλου Ρένα

30 Α04 - Τσαππή Ξένια

31 Α04 - Χουσέιν Σοφία
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Περιγραφή: Αγώνας Μπάσκετ

Υπεύθυνος καθηγητής: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ  

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α03  - Χατζηβασίλης Τατε Μπρόμτον

2 Β03  - Γεωργίου Θέμης 

3 Β03  - Κωνσταντίνου Ανδρέας 

4 Β03  - Οσμάν Μπεριάρ

5 Β03 – Χαραλάμπους Ανδρέας

6 Β03 – Χαραλάμπους Απόστολος

7 Β04  - Ελ Ράη Παύλος 

8 Β05  - Γεωργίου  Άδωνις 

9 Γ01  - Χοντίνα Αλέξανδρος Νικόλας 

10 Γ04  - Ξενοφώντος Νίκος
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Περιγραφή: Συμμετοχή σε αγώνα ανωμάλου δρόμου εντός του σχολείου

Υπεύθυνοι καθηγητές: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α01  - Αντωνίου Ελένη 

2 Α02  - Ζαφειρούλη Ήρα 

3 Α04  - Αριστοδήμου Ελένη 

4 Α04  - Κεσίδου Χριστιάνα 

5 Α04  - Ρασποπούλου Ρένα 

6 Α04  - Χάλιφαξ Όλιβερ Σάμουελ

7 Α06  - Τζίαμου Ζίατ

8 Α07  - Αμίν Χασσάν Αλί Γιούσεφ

9 Α07  - Μάαρι Χάμοτιν Σούπχι

10 Β02  - Μιχαήλ Γεώργιος 

11 Β02  - Πρόξενου Βασιλική 

12 Β03  - Γεωργίου Θέμης 

13 Β03  - Κωνσταντίνου Ανδρέας 

14 Β03  - Προκοπίου Χριστόφορος 

15 Β03  - Χαραλάμπους Απόστολος 

16 Β03  - Χαραλάμπους Σωκράτης 

17 Β04  - Αντρέου Γιώργος 

18 Γ01  - Αγγελής Μάξιμος Ριχάρδος 

19 Γ02  - Γαϊτά Στέφανος 

20 Γ03  - Ζαχαρίου Νικόλαος 

21 Γ05  - Σουραϊλίδου Μαρία 

22 Γ05  - Χαραλάμπους Μαριλένα 

23 Γ05  - Χαραλάμπους Χριστίνα 

24 Γ05  - Χριστοδούλου Αργύρης 

25 Γ06  - Γρηγορίου Χρύσα 

26 Γ06  - Λάμπρου Γεωργία 

27 Γ06  - Προκοπίου Μυρσίνη 
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Περιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΑΦΟΥ

Υπεύθυνοι καθηγητές: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α01  - Αντωνίου Ελένη 

2 Α01  - Γρηγορίου Στέφανος-Τρύφωνας 

3 Α02  - Ζαφειρούλη Ήρα    χάλκινο  στα 80 μ

4 Α05  - Θεοδώρου Αλεξάνδρα ασημένιο  στο άλμα εις μήκος

5 Α06  - Χερουβείμ Ειρήνη ασημένιο  στον Ακοντισμό

6 Α07  - Αμίν Χασσάν Αλί Γιούσεφ

7 Β01  - Μιχαηλίδης Μιχάλης ασημένιο  στα 300 μ

8 Β02  - Πρόξενου Βασιλική 

9 Β03  - Ροκάνοβα Αντζέλικα

10 Γ02  - Σπαθάρης Ανδρέας Νικόλας 

11 Γ03  - Ζαχαρίου Νικόλαος χάλκινο  στα 600 μ

12 Γ03  - Κεδαρίτης Ιάκωβος ασημένιο στα 110 μ εμποδίων

13 Γ03  - Παπαδόπουλος Χρήστος χάλκινο  στα 150 μ

14 Γ04  - Κοβάλ Ανδρέας χρυσό στη σφαιροβολία

15 Γ04  - Χερουβείμ Νικήτας ασημένιο  στον Ακοντισμό  

16 Γ05  - Χαραλάμπους Χριστίνα 

17 Γ05  - Χριστοδούλου Αργύρης χάλκινο  στο άλμα εις μήκος

18 Γ06  - Γρηγορίου Χρύσα ασημένιο στα 150 μ

Περιγραφή: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Υπεύθυνοι καθηγητές: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α05  - Θεοδώρου Αλεξάνδρα 

2 Α06  - Χερουβείμ Ειρήνη 

3 Β01  - Μιχαηλίδης Μιχάλης χάλκινο  στα 300μ

4 Γ03  - Κεδαρίτης Ιάκωβος 

5 Γ03  - Παπαδόπουλος Χρήστος 

6 Γ04  - Κοβάλ Ανδρέας 

7 Γ04  - Χερουβείμ Νικήτας 

8 Γ05  - Χριστοδούλου Αργύρης χάλκινο  στο άλμα εις μήκος

9 Γ06  - Γρηγορίου Χρύσα 
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Περιγραφή: ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ

Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές:

1 Α03  - Αγαπίου Νικολέττα 

2 Α03  - Γρηγορίου Παρασκευή-Σοφία 

3 Α03  - Ιωάννου Ειρήνη-Μαρία 

4 Α03  - Παναγιώτου Αντρεάνα

5 Α03  - Παναγιώτου Ραφαήλια

6 Α03  - Χαραλάμπους Κάιζερ Μιχαέλλα

7 Α04  - Γαβριήλ Εβελίνα Στυλιανή 

8 Α04  - Γκουμπίκ Βικτώρια 

9 Α04  - Πέτρου Αγγελίνα 

10 Α04  - Χουσέιν Σοφία 

11 Α06  - Αχματιζενούζι Ντεϊάνα

12 Α06  - Μπεσεντίνα Αναστασία 

13 Α06  - Πετρόβα Μάγια 

14 Α06  - Τόρρες Εύα 

15 Α06  - Χερουβείμ Ειρήνη 

16 Α06  - Χριστοδούλου Μαρία 

17 Α07  - Μίτεβα Ζίφκα
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΕΡΑΣ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θεία Κοινωνία: ο Χριστός παρών στη ζωή μας

Ο Χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής. Είναι μια ζωή εν Θεώ που οδηγεί

τον άνθρωπο πέρα από τα όρια του χρόνου και του χώρου. Μεταμορφώνει

τον θνητό σε άφθαρτο, το αδύνατο σε δυνατό. Έχει ισορροπία μεταξύ ύλης

και πνεύματος και δίνει άφθονη τροφή όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην

ψυχή.

Η βάση αυτής της αρμονίας είναι η αγάπη. Η αγάπη προτρέπει τον

πιστό να αναζητήσει τη ζωντανή κοινωνία με τον Θεό. Η μίμηση και η

επικοινωνία μέσω της προσευχής προηγούνται. Ο Χριστιανισμός παρέχει μια

ευκαιρία να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Μέσω

του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας ο άνθρωπος δέχεται μέσα του τον Θεό.

Η Θεία Κοινωνία είναι η Μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του

Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Θεία Κοινωνία δεν συμβολίζει απλώς το Σώμα

και το Αίμα Του, αλλά είναι το Σώμα και το Αίμα Του.

Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας καθιερώθηκε από τον Κύριο Ιησού

Χριστό στον Μυστικό Δείπνο λίγο πριν τη σταύρωσή Του. Όταν έτρωγαν, ο

Ιησούς πήρε το ψωμί, ευχαρίστησε τον Πατέρα Του, το ευλόγησε, το έκοψε

σε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας:

« Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το Σώμα Μου».

Στη συνέχεια πήρε το ποτήρι με το κρασί, πάλι ευχαρίστησε τον Θεό,

και τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε όλοι από αυτό γιατί αυτό είναι το Αίμα

μου της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για πολλούς για άφεση αμαρτιών».

Μετά τη μετάληψη των αποστόλων, ο Σωτήρας τους πρόσταξε να το κάνουν

στη μνήμη Του. Η Θεία Ευχαριστία τελείται σε ανάμνηση του σωτήριου

πάθους του Κυρίου και προς άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο.

Η Θεία Κοινωνία έχει μια αόρατη και μια ορατή πλευρά. Η αόρατη

πλευρά συνδυάζει τις αντικειμενικές και υποκειμενικές πτυχές του

μυστηρίου. Αντικειμενικά, το ψωμί και το κρασί σε αυτό μετατρέπονται στο

αληθινό Σώμα και αληθινό Αίμα του Χριστού, αν και διατηρούν τα εξωτερικά

χαρακτηριστικά των ουσιών που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
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Αυτό και ο τρόπος μεταμόρφωσης παραμένει ανεξήγητο στον

ανθρώπινο νου. Αρκεί ο Χριστιανός να γνωρίζει και να αισθάνεται με την

καρδιά του ότι αυτό γίνεται από το Άγιο Πνεύμα.

Η υποκειμενική όψη στην αόρατη πλευρά του μυστηρίου της Θείας

Ευχαριστίας καταλήγει στο γεγονός ότι ο πιστός με τη μετάληψη των

μυστηρίων συνάπτει πραγματική ένωση με τον Ιησού Χριστό και γίνεται

μέτοχος της αιώνιας ζωής. Σε αυτή την κοινωνία με το Σώμα και το Αίμα του

Σωτήρος, ο άνθρωπος δεν πλησιάζει ούτε αγγίζει τον Θεό, αλλά ουσιαστικά

Τον μεταλαμβάνει. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε σε όσους Τον

αποδέχονται ότι θα έχουν αιώνια ζωή. Ο πιστός δεν αμφισβητεί αυτή την

υπόσχεση. Για αυτόν, η προσωπική εμπειρία της μετάληψης του μυστηρίου

είναι η ισχυρότερη επιβεβαίωσή του.

Η ορατή πλευρά του μυστηρίου της Ευχαριστίας περιορίζεται στο

μυστήριο κατά το οποίο τελείται και τα λόγια με τα οποία το ψωμί και το

κρασί μετατρέπονται πραγματικά σε Σώμα και Αίμα Χριστού.

Το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας εξαλείφει τις αμαρτίες, καθαρίζει

τη συνείδηση, αυξάνει την πίστη, θερμαίνει την αγάπη, στερεώνει την

ελπίδα, στηρίζει τους ολιγόψυχους, παρηγορεί τους ασθενείς, αναπαύει

τους κουρασμένους.

Με την Θεία Κοινωνία ο πιστός γίνεται σύναιμος και σύσσωμος με τον

Χριστό. Και τότε επικοινωνεί ουσιαστικά με τον εαυτό του, τον πλησίον του

και τη φύση στην αυθεντικότητά τους.

Θεμιστοκλέους Ευρυδίκη, Β4

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας να αποστείλεις επιστολή σε κάποιο άλλο μέλος της,

μέσω της οποίας θα το ενημερώνεις σχετικά με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (πότε,

πού, για ποιους λόγους θα ξεκινήσει από εκεί η Επανάσταση, κτλ.). Για την επιστολή σου να

αξιοποιήσεις υλικό από την Ενότητα 7 «Η επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες». Η

επιστολή να γραφτεί σε δύο (2) μορφές: στην πρώτη μορφή να γραφτεί κανονικά η επιστολή, ενώ

στη δεύτερη να ξαναγραφεί το ίδιο κείμενο, αλλά να χρησιμοποιηθούν συνθηματικές λέξεις ή

ψευδώνυμα, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτό το περιεχόμενο της επιστολής από τους Τούρκους

(για παράδειγμα, αντί του όρου «Επανάσταση», χρησιμοποιήστε μία άλλη κωδική ονομασία, όπως

«Γιορτή», κτλ.).

Την 20ην Ιανουαρίου 1821

Αξιότιμε κύριε Καραγεώργεβιτς,

Σας αποστέλλω αυτή την επιστολή, για να σας ενημερώσω σχετικά με την έναρξη της

Ελληνικής Επανάστασης, η οποία θα αρχίσει πολύ σύντομα. Ο χώρος που επιλέχθηκε να

πραγματοποιηθεί είναι οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες για μερικούς σημαντικούς λόγους. Αρχικά,

εκεί δεν υπάρχει τούρκικος στρατός εξαιτίας παλαιότερων ρωσοτουρκικών συνθηκών, γεγονός

που συμβάλλει στην επιτυχία της επανάστασης. Επιπρόσθετα, λίγο βορειότερα βρίσκεται ρωσικός

στρατός που πιθανόν θα βοηθήσει. Ακόμα, έχουν προσεγγιστεί διάφοροι βαλκάνιοι ηγέτες με

σκοπό να συμμετέχουν στην Επανάσταση. Επομένως, οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και ειδικά το

Ιάσιο της Βλαχίας είναι ο ιδανικός τόπος για την έναρξη της Επανάστασης. Συγκεκριμένα,

προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να

προετοιμαστούν κατάλληλα οι επαναστάτες. Αναμένεται να ληφθούν και άλλα όπλα μαζί με

εξοπλισμό εντός του επόμενου μήνα, τα οποία θα σταλούν μέσω τρίτων σε εσάς. Συμπερασματικά,

η Ελληνική Επανάσταση θα αρχίσει τον επόμενο μήνα από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες για όλους

τους παραπάνω λόγους.

Αλέξανδρος Υψηλάντης

Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας  

Την 20ην Ιανουαρίου 1821

Αξιότιμε κύριε 4ηοηυωεουωξ3βα,

Σας αποστέλλω αυτή την επιστολή, για να σας ενημερώσω σχετικά με τη λειτουργία της

φάρμας, η οποία θα αρχίσει πολύ σύντομα. Ο χώρος που επιλέχθηκε να κτιστεί είναι οι

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες για μερικούς σημαντικούς λόγους. Αρχικά, εκεί δεν υπάρχουν άγρια

ζώα, με αποτέλεσμα τα πρόβατα που βρίσκονται στη φάρμα να μην κινδυνεύουν. Επιπρόσθετα,

λίγο βορειότερα υπάρχουν βοσκοί που πιθανόν θα βοηθήσουν με τις εργασίες. Επίσης, έχουν

προσεγγιστεί διάφοροι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, για να δουλέψουν στη φάρμα. Επομένως, οι

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και ειδικά το 3ηα38 Ξ5ηδεηα είναι ο ιδανικός τόπος για τη λειτουργία

της φάρμας. Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις ω348α3 βωααωο3α

Φεβρουαρίου και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν κατάλληλα όλοι οι εργαζόμενοι

καθώς και τα πρόβατα. Αναμένεται να παρασκευαστούν και άλλα δώρα εντός του επόμενου μήνα,

τα οποία θα σταλούν κατευθείαν σε εσάς. Συμπερασματικά, η φάρμα θα αρχίσει να λειτουργεί τον

επόμενο μήνα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες για όλους τους παραπάνω λόγους.

Καλός

Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Χοντίνα Αλέξανδρος Νικόλας (Γ1)

Διδάσκων: Βασίλειος Βασιλείου (Φιλόλογος)
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2022
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ιακώβου Μόρφω
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ΤΟΥ ΒΑΓΟΡΗ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ

Βαγορή πάλεψες γενναία σαν

κανένας άλλος, στα 17 σου

ήσουν έτοιμος να θυσιαστείς 

για την πατρίδα σου… 

για τα ιδανικά σου.

Θρέμμα της Πάφου Βαγορή

λεβέντη της ΕΟΚΑ,

άριστε μαθητή, 

με μια αγάπη για την ελευθερία

που ήταν πάνω απ’ όλα.

Καμιά φιλοδοξία δεν είχες∙

μόνο να περπατάς

ελεύθερος στην πατρίδα σου.

Δεν άντεχες εγγλέζικη σημαία

να βλέπεις πουθενά

πνιγότανε το δίκιο σου

μα και η αξιοπρέπεια σου.

Τι κι αν ακόμα ήσουνα 19

τίποτα και κανένα 

δεν λογάριαζες

παρά μόνο την πατρίδα σου.

Ντρεπόσουν το κεφάλι σου

να σκύψεις και ταπεινά 

να γονατίσεις μπροστά στους εχθρούς

που σου έκλεβαν ότι

πολυτιμότερο είχες.

Το ανάστημα σου κράτησες 

και αγωνίστηκες με θάρρος, 

τόλμη και ανδρεία.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ
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Βαγορή μπορεί νεκρός να

έπεσες από τα χέρια τους…

παλικάρι όμως έφυγες

με δόξα και τιμή.

Δεν λένε πως ‘’του αντρειωμένου

ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται’’…;

Χωρίς εσάς μωρέ λεβέντες μας

τι θα είμασταν εμείς σήμερα;

Κανένας δεν το ξέρει!

Πήρες την ανηφοριά για να 

πας να βρεις τη λευτεριά.

Εσύ μπορεί να μην πρόλαβες

αλλά με τη θυσία σου

δώρο την έκανες σε όλους εμάς.

14 Μαρτίου 1957, αυτήν την ημερομηνία

διάλεξαν για πάντα να σε φιμώσουν

και στης αγχόνης το σχοινί

να αφήσεις την τελευταία σου πνοή.

Παλατέ Ειρήνη, Α4

Χουσεΐν Σοφία, Α4

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Συμμετοχή στον Διαγωνισμό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα:

"Ονειρεύσου ένα πράσινο μέλλον. Περιβάλλον: Ώρα Μηδέν"

Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου

Τμήμα: Α4

Όνομα: Παλατέ Ειρήνη

Κειμενικό είδος: παραμύθι

Γενικός Τίτλος: Σκέψου σοφά, δράσε άμεσα

Τίτλος παραμυθιού: Η χελώνα και το κοριτσάκι

Η χελώνα και το κοριτσάκι

Μια φορά και έναν καιρό η Έλενα, ένα κοριτσάκι της Α’ Γυμνασίου, ενώ

κολυμπούσε με την οικογένεια της στη θάλασσα, είδε μια χελώνα τυλιγμένη σε δίχτυα.

Αρχικά τρομοκρατήθηκε, αλλά μετά πήρε τη χελώνα και σιγά σιγά έβγαλε τα δίχτυα

από πάνω της. Τότε η χελώνα ξεκίνησε να μιλάει στην Έλενα, η οποία παραξενεύτηκε:

– Δεν ήξερα ότι οι χελώνες μιλάνε.

– Μιλάνε, μιλάνε! Θα σου πω το πρόβλημά μου. Οι άνθρωποι πετάνε συνέχεια

σκουπίδια παντού, ειδικότερα στη θάλασσα. Η μαμά μου πέθανε την προηγούμενη

εβδομάδα γιατί έφαγε ένα πλαστικό σακούλι.

– Αλήθεια;

– Ναι!

– Νομίζω ότι βρήκες τον άνθρωπό σου! Μπορεί να είμαι μικρή αλλά θα σε

βοηθήσω. Θα ενημερώσω τους συμμαθητές μου με παρουσιάσεις, θα έρθουμε να

καθαρίσουμε την παραλία και θα ευαισθητοποιήσουμε όσους ανθρώπους μπορούμε για

τα σκουπίδια και το περιβάλλον.

– Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σου, είπε η χελώνα.

– Τα λέμε σύντομα. Γεια!

– Γεια!

Την άλλη μέρα πηγαίνοντας στο σχολείο, η Έλενα ένιωθε χαρά στη σκέψη ότι θα

βοηθούσε, αλλά και φόβο μήπως δεν πείσει τους συμμαθητές της. Ευτυχώς η δασκάλα

της έδωσε την άδεια να δείξει τις παρουσιάσεις της στην τάξη.

Οι συμμαθητές της στενοχωρήθηκαν από το μέγεθος της καταστροφής που

προκαλούμε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι στο θαυμάσιο κόσμο και στο περιβάλλον

γενικότερα. Έτσι δέχτηκαν την πρόταση της Έλενας να διοργανώσουν εκστρατεία

καθαρισμού των παραλιών της περιοχής τους και να προσπαθήσουν να

ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούσαν.

Το κοριτσάκι μετά από λίγο καιρό συνάντησε ξανά τη χελώνα στην παραλία. Η

χελώνα είδε μεγάλη διαφορά και ευχαρίστησε την Έλενα. Πλέον οι άνθρωποι δεν

πετούσαν σκουπίδια σε εκείνη την παραλία και έτσι όλα τα ζώα ζούσαν καλύτερα!

Ο πλανήτης είναι το σπίτι μας. Είναι καθήκον όλων μας να τον προστατέψουμε.

Ας γίνουμε κι εμείς μία μεγάλη αγκαλιά προστασίας για τον πλανήτη, όπως το μικρό

κοριτσάκι έγινε αγκαλιά για να προστατέψει τη χελώνα.
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Συμμετοχή στον Διαγωνισμό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα:

"Ονειρεύσου ένα πράσινο μέλλον. Περιβάλλον: Ώρα Μηδέν"

Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου

Τμήμα: Α4

Όνομα: Χουσεΐν Σοφία

Κειμενικό είδος: άρθρο

Γενικός Τίτλος: Σκέψου σοφά, δράσε άμεσα

Ειδικός τίτλος: Για το περιβάλλον

Για το περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες ανησυχούν για την προστασία του

περιβάλλοντος. Μας λένε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δάση, να φροντίσουμε για

τη θάλασσα, να αποφεύγουμε να μετακινούμαστε με αυτοκίνητα και άλλα.

Το πετρέλαιο έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα του

είναι ότι είναι εύκολο να μεταφέρει υψηλή πυκνότητα ενέργειας. Το μειονέκτημα του

είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας κατά την καύση και η ρύπανση από ατυχήματα κατά

τη μεταφορά.

Στην πόλη υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως παράδειγμα τα αυτοκίνητα που

ρυπαίνουν το περιβάλλον γιατί παράγουν καυσαέρια. Τα εργοστάσια μολύνουν το

περιβάλλον. Επίσης, στη θάλασσα πετούν σκουπίδια όπως πλαστικά μπουκάλια και

ποτήρια, τσιγάρα και άλλα πράγματα. Τέλος, έχω προσέξει πως όταν τρώνε, πίνουν

και καπνίζουν πετούν στο δρόμο και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος.

Αυτό ήθελα να σας εξηγήσω, πως αν θέλουμε η χώρα μας να είναι καθαρή, να

είναι πράσινη με πολλά λουλούδια και πανύψηλα, πράσινα δέντρα, πρέπει να

βοηθήσουμε. Πρέπει να ανακυκλώνουμε τα χαρτιά, τα γυαλιά και τα ρούχα. Πρέπει να

χρησιμοποιούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όπως τα λεωφορεία αντί τα αυτοκίνητα.

Πρέπει να να μη ρυπαίνουμε τη θάλασσα και το περιβάλλον γύρω μας.
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Ελ Ράη Παύλος, Β4
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Κεσίδου Βιολέτα, B4 Νικάνδρου Γεωργία, Β4

Μίτεβα Ζίφκα, Α7 Κχαλίλ Αχμάντ Ράμια, Α7

ΤΕΧΝΗ
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Χερουβείμ Ειρήνη, Α6 Χριστοδούλου Μαρία, Α6

Τσαχτσίδου Κωνσταντίνα, Γ5 Χαραλάμπους Χριστίνα, Γ5

ΤΕΧΝΗ
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Χερουβείμ Ειρήνη, Α6 Χριστοδούλου Μαρία, Α6

Τσαχτσίδου Κωνσταντίνα, Γ5 Χαραλάμπους Χριστίνα, Γ5

ΤΕΧΝΗ
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Ανδρόνοβα Ουλιάνα, Γ6 Σερέτα Τζούλια Μαρία, Β5

Χασσάν Μενναταλλάχ, Β6 Αλεξάνδρου Σωτηρία, Γ5

ΤΕΧΝΗ



Σχολική Χρονιά 2021-2022

276

Προκοπίου Μυρσίνη, Γ6 Τσαχτσίδου Κωνσταντίνα, Γ5

Χαραλάμπους Καλλιστώ, Γ6 Παρτσινέβελου Αγγελική, Γ6

ΤΕΧΝΗ
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Ιωσηφίδη Γεωργία, Γ6 Κυριακούλοβα Τάις, Α3

Περέρα Λιγανάγκε Ταρούλ

Κιθνούλα, Α7

Παρτσινέβελου Αγγελική, Γ6

ΤΕΧΝΗ
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Ελ Ράη Παύλος, Β4

Περέρα Λιγανάγκε Ταρούλ

Κιθνούλα, Α7
Προκοπίου Μυρσίνη, Γ6

ΤΕΧΝΗ

Ελκάτυ Βαλέρια, Γ5  

Τσαχτσίδου Κωνσταντίνας, Γ5
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Περέρα Λιγανάγκε Ταρούλ Κιθνούλα, Α7

ΤΕΧΝΗ

Περέρα Λιγανάγκε

Ταρούλ Κιθνούλα, Α7
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Δυναμικός Ηλεκτρισμός - Σύνδεση μπαταριών σε σειρά

Κεδαρίτης Ιάκωβος, Κουτί Ρενάς, Γ3
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Κινήσεις - Μέτρηση μέσης αριθμητικής ταχύτητας

Ιωάννου Άντρια, Τσαγγάρης Γιώργος, Β1 
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ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ZUMBA

https://www.beactive.cy/activities/ewos-23-30-2020/gymnazomai-choreyontas-zumba.html
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ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ZUMBA

https://www.beactive.cy/activities/ewos-23-30-2020/gymnazomai-choreyontas-zumba.html
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ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ZUMBA

https://www.beactive.cy/activities/ewos-23-30-2020/gymnazomai-choreyontas-zumba.html
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ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ
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ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ
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Πρωινό περπάτημα εκπαιδευτικών και παιδιών στο σχολικό περιβάλλον
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Πρωινό περπάτημα εκπαιδευτικών και παιδιών στο σχολικό περιβάλλον
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Πρωινό περπάτημα εκπαιδευτικών και παιδιών στο σχολικό περιβάλλον
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Πρωινό περπάτημα εκπαιδευτικών και παιδιών στο σχολικό περιβάλλον
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 6 Δεκεμβρίου 2001

από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, είναι μια πανευρωπαϊκή

εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη

προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας αυτής είναι:

1. Να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών, σε συνάρτηση με

την κατανόηση της πολιτισμικότητας/διαφορετικότητας των πολιτών της κοινωνίας του

σήμερα.

2. Να προωθήσει, μέσα από τις δυνατότητες έκφρασης της γλώσσας, την επαφή με την

πολιτιστική κληρονομιά των λαών της Ευρώπης.

3. Να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, διοργανώνονται μια σειρά δημιουργικών εκδηλώσεων,

στις οποίες εμπλέκονται μαθητές, εκπαιδευτικοί ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν περίπου

225 ιθαγενείς γλώσσες στην Ευρώπη – περίπου το 3% των γλωσσών του κόσμου. Οι

περισσότερες είναι ινδοευρωπαϊκής καταγωγής. Με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, η

Ευρώπη έχει γίνει πιο πολύγλωσση.

Η υπόσταση της Ευρώπης σήμερα εξαρτάται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από τη

διατήρηση και την περαιτέρω καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου των πολιτών της.

Προγράμματα με πολυγλωσσικές αφηγήσεις στα πλαίσια του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας

Γλωσσών, συμβάλουν στην αλληλοκατανόηση, βελτιώνουν την επικοινωνία και προωθούν το

πνεύμα της Ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης και όχι μόνον.

Για τον τόπο μας τέτοιες εκδηλώσεις είναι οπωσδήποτε σημαντικές, μιας και είναι

ευκαιρία να αναφερθούμε στην ιστορία και τον πολιτισμό μας, μα πάνω από όλα είναι

σημαντικές για τη διαφώτιση και την προβολή του προβλήματος της κατοχής του νησιού μας.

Σε όλη την Ευρώπη 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκπροσωπούνται από τα 46 κράτη μέλη

του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες

γλώσσες σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός και εκτός σχολείου.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα όρια ενός ανθρώπου καθορίζονται από τα όρια της γλώσσας του.

Ας διευρύνουμε αυτά τα επικοινωνιακά μας όρια για να έλθουμε πιο κοντά στον συνάνθρωπό

μας, στην Αγάπη και στις πανανθρώπινες αξίες.

Χρύσω Χρυσάνθου, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ο θεσμός της Παγκόσμιας Μέρας Τροφίμων (Π.Μ.Τ.) καθιερώθηκε με σκοπό την

υπενθύμιση των προσπαθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για απάμβλυνση

των προβλημάτων της φτώχειας, του υποσιτισμού και της πείνας που αντιμετωπίζουν

πολλοί συνάνθρωποί μας στη γη.

Ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε και άρχισε να τιμάται το 1981 ύστερα από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των

Ηνωμένων Εθνών.

Το Θέμα της φετινής Παγκόσμιας Μέρας Τροφίμων είναι:

«ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ»

«Καλύτερη παραγωγή, Καλύτερη διατροφή, Καλύτερο περιβάλλον και μια 

Καλύτερη Ζωή»

Όπως γίνεται αναφορά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και

Γεωργίας (FAO), ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα είναι αυτό το οποίο προσφέρει

ποικιλία από επαρκή, θρεπτικά και ασφαλή τρόφιμα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε

προσιτή τιμή για όλους και κανείς δεν πεινάει ή υποφέρει από οποιαδήποτε μορφή

υποσιτισμού.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) ζητά λοιπόν από τις κυβερνήσεις

να επαναπροσδιορίσουν τις παλιές πολιτικές και να υιοθετήσουν νέες, που θα

προωθήσουν τη βιώσιμη παραγωγή θρεπτικών τροφίμων και κυρίως να προωθήσουν

τη συμμετοχή των αγροτών.

Τα αγροδιατροφικά συστήματα απασχολούν 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους

παγκοσμίως, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο οικονομικό τομέα. Επιπλέον, ο

τρόπος με τον οποίο παράγουμε, καταναλώνουμε και, δυστυχώς, σπαταλάμε τα

τρόφιμα, επιφέρει ένα μεγάλο αντίκτυπο στον πλανήτη μας, ασκώντας περιττή πίεση

στους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον και το κλίμα.

Η παραγωγή τροφίμων συχνά υποβαθμίζει ή καταστρέφει τους φυσικούς

βιότοπους και συμβάλλει στην εξαφάνιση των ειδών. Μια τέτοια

αναποτελεσματικότητα, μας κοστίζει τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά, το πιο

σημαντικό, τα σημερινά συστήματα αγροδιατροφής εκθέτουν βαθιές ανισότητες και

αδικίες στην παγκόσμια κοινωνία μας.

Τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν υγιεινές τροφές,

ενώ το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως.

Με την πανδημία COVID-19 έγινε αντιληπτό ότι απαιτείται επείγουσα αλλαγή

πορείας. Έχει κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο και για τους αγρότες - που ήδη

αντιμετωπίζουν τις κλιματικές μεταβολές και ακραίες συνθήκες - να πουλήσουν τις

σοδειές τους, ενώ η αυξανόμενη φτώχεια ωθεί έναν αυξημένο αριθμό κατοίκων της

πόλης να χρησιμοποιεί τράπεζες τροφίμων και εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται

έκτακτη επισιτιστική βοήθεια.
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Ο Γενικός γραμματέας του ΟΗΕ συγκαλεί την Πρώτη Σύνοδο Κορυφής για τα

συστήματα τροφίμων για να ξεκινήσει νέες τολμηρές ενέργειες, με στόχο να αλλάξει ο

τρόπος με τον οποίο ο κόσμος παράγει και καταναλώνει τρόφιμα, αλλά και να

επιτευχθούν οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Κύπρος, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος συμμετέχει

στην προσπάθεια του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας για τη δημιουργία

συνείδησης ως προς τα βασικά μηνύματα που στέλνει ο θεσμός της Παγκόσμιας Μέρας

Τροφίμων.

Πώς μπορούμε ατομικά ή συλλογικά να συμβάλουμε στην Παγκόσμια Ημέρα

Τροφίμων-Διατροφής; Πώς μπορεί ο τρόπος που επιλέγουμε και καταναλώνουμε

τις τροφές να μειώσει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής;

1. Υποστήριξε τις επιχειρήσεις/αγροκτήματα μικρής κλίμακας

Προτίμησε να ψωνίζεις από τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μας

προμηθεύουν με αγνά προϊόντα δικής τους παραγωγής. Οι επιχειρήσεις αυτές, κυρίως

σε αυτή τη δύσκολη εποχή της πανδημίας, δυσκολεύονται να πουλήσουν τα προϊόντα

τους λόγω μείωσης της κινητικότητας στην αγορά.

2. Επίλεξε εποχιακά τρόφιμα

Το ήξερες πως αγοράζοντας φρούτα/λαχανικά εποχής μειώνεις τη μείωση του

διοξειδίου του άνθρακα; Ένα τρόφιμο όταν είναι εκτός εποχής, θα χρειαστεί να

ταξιδέψει πολύ ώστε να φτάσει στο τραπέζι σου και στην τοπική αγορά, πέραν

τούτου, τα οπωρολαχανικά εποχής είναι πιο οικονομικά, νόστιμα και θρεπτικά.

3. Βάλε ποικιλία στη διατροφή σου

Με την κατανάλωση μιας μεγάλης γκάμας τροφίμων, πέραν το ότι

προσλαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, παράλληλα βοηθάμε και στη

βιοποικιλότητα του περιβάλλοντος.

4. Φρόντισε για την ασφάλεια των τροφίμων που προμηθεύεσαι

Το τρόφιμο από τη στιγμή της συγκομιδής του μέχρι να φτάσει στο πιάτο σου

θα περάσει από πολλά στάδια επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης. Αν ένα

προϊόν δεν αποθηκευτεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και περιβάλλον πολύ πιθανόν να

καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων. Προσπάθησε λοιπόν να σέβεσαι το τρόφιμο που

αγοράζεις. Πρόσεξε τον τρόπο που θα το αποθηκεύσεις και θα το μαγειρέψεις. Μην

αγοράζεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι, ώστε να αποφύγεις την άσκοπη σπατάλη

αυτών.

5. Αποδοχή τροφίμων που εμφανίζουν οπτικές αλλοιώσεις

Τρόφιμα τα οποία έχουν δεχτεί μικρές αλλοιώσεις στην εξωτερική τους

εμφάνιση (πχ. μη επαρκής χρωματισμός μήλου από παρατεταμένη ξηρασία), ενώ δε

στερούνται ποιοτικών χαρακτηριστικών συνήθως απορρίπτονται από τους

καταναλωτές. Αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει τους εμπόρους φρούτων και

λαχανικών να μην αγοράζουν από τους παραγωγούς τα συγκεκριμένα τρόφιμα με

αποτέλεσμα να απορρίπτονται.



Σχολική Χρονιά 2021-2022 Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων   

309

6. Μείωση κατανάλωσης κρέατος

Το ήξερες ότι η βιομηχανία τροφίμων που είναι υπεύθυνη για το 51% των

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι η κρεατοβιομηχανία; Οι αγελάδες για

παράδειγμα παράγουν μεγάλες ποσότητες μεθανίου, ενός αερίου που μπορεί να

ανεβάσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 86 φορές περισσότερο από ότι οι

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

7. Χρήση πρακτικών κομποστοποίησης

Με αυτή τη διαδικασία συλλέγονται τα υπολείμματα τροφών, πολτοποιούνται

και χρησιμοποιούνται ως λίπασμα. Τέτοιου είδους συσκευές μπορείτε να

προμηθευτείτε για δική σας οικιακή χρήση.

9. Αγορά μη συσκευασμένων προϊόντων

Λόγω της πανδημίας του covid-19 οι καταναλωτές έδειξαν μεγαλύτερη

προτίμηση σε συσκευασμένα προϊόντα, καθώς υπάρχει φόβος ότι τα τρόφιμα που

είναι εκτός συσκευασίας έχουν έρθει σε επαφή με περισσότερους ανθρώπους. Πέρα

από τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον μια πλαστική ή χάρτινη

συσκευασία που δεν ανακυκλώνεται, τα μη συσκευασμένα φυτικά τρόφιμα δεν

μπορούν να διατηρηθούν για πολύ καιρό στα ράφια των καταστημάτων με

αποτέλεσμα να καταλήγουν στα απορρίμματα.

14. Αγορά με σύνεση

Εν καιρώ πανδημίας πολλοί καταναλωτές θορυβήθηκαν και κατέληξαν σε

υπεραγορές τροφίμων και γενικότερα προϊόντων που δεν τα είχαν άμεσα ανάγκη με

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανισορροπία στην αγορά.

Με εκτίμηση  από τις Καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας

Μαρία Αναστασίου

Μαρία Χριστοφόρου
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Παγκόσμια Μέρα για Άτομα με 

Αναπηρία  
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«Το θέατρο ηταν μια φανταστική εμπειρία! Μας έδωσε την ευκαιρία να γνωριστούμε με

άλλα άτομα και να κάνουμε παρέα! Αξέχαστες αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

γεμάτες γέλιο, αισιοδοξια και ανυπομονησία για την παράσταση. Εχθρός μας ήταν το

άγχος αλλά όλοι μαζί με πολλές πρόβες το καταπολεμήσαμε!

Το θεατρο ηταν μια υπέροχη εμπειρια!!»

Παναγιώτης Κακαής, Α2 

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έλαβα μέρος στη θεατρική παράσταση του σχολείου μας!

Μέσα από αυτή την αξέχαστη εμπειρία έμαθα να μιλώ χωρίς άγχος και χωρίς να

ντρέπομαι να είμαι πάνω στη σκηνή!»

Παύλος Ελ Ράη, Β4

«Οι εμπειρίες μου στο θέατρο ήταν πως μάθαμε καλύτερα την ιστορία του ήρωα μας και

πως κάναμε καινούριες παρέες. Πήραμε αυτοπεποίθηση να βγούμε στη σκηνή και να

πούμε τα λόγια μας και να μη ντραπούμε. Αυτοί οι μήνες ήταν οι καλύτεροι! Το μοναδικό

λυπητερό είναι πως δεν θα ξαναβρεθούμε να γελάσουμε και να κάνουμε όλα αυτά!

Παρόλ’ αυτά θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα»

Κατερίνα Ανδρέου, Α1 
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Θεατρική παράσταση «Ο τραγουδιστής της λευτεριάς»

Στα πλαίσια του στόχου υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2021-22 «δεν ξεχνώ

και αγωνίζομαι» το σχολείο μας ανέβασε τη θεατρική παράσταση «Ο Τραγουδιστής της

Λευτεριάς» του Φάνου Ναθαναήλ, αφιερωμένη στη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Η

παράσταση ανέβηκε στις 12 Απριλίου 2022 για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

και στις 13 Απριλίου για τους επισήμους και τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Το θεατρικό αυτό ταξίδι ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριου του 2021 με τις ακροάσεις

των μαθητών. Η προθυμία των μαθητών να λάβουν μέρος στο θέατρο ήταν μεγάλη,

καθώς πολλοί μαθητές δοκιμάστηκαν για τους ρόλους. Μέσα από τις ακροάσεις όμως

έπρεπε να επιλεγούν έξι μόνο παιδιά, τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις για τον

ρόλο. Μετά από την επιλογή ξεκινήσαμε τις πρόβες, στην αρχή μία με δύο φορές την

εβδομάδα και στη συνέχεια περισσότερες φορές, ακόμη και μετά το σχολείο και τα

Σαββατοκύριακα.

Τα παιδιά ήταν πάντα πρόθυμα, ποτέ δεν διαμαρτύρονταν, δούλεψαν πολύ

σκληρά και πάντα ακολουθούσαν τις οδηγίες μας, προσπαθώντας να τις εφαρμόσουν

για να γίνουν καλύτεροι. Ξόδεψαν ώρες ατελείωτες από τον ελεύθερο τους χρόνο για

να μάθουν τα λόγια τους και να κάνουν τις πρόβες τους. Ακόμη και πριν από την

παράσταση νοιώθαμε πολύ περήφανοι για αυτούς, γιατί πραγματικά έδωσαν ο καθένας

για τον ρόλο του τον καλύτερό του εαυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και λόγω των

συνθηκών της πανδημίας είχαν υπάρξει διάφορά εμπόδια, τα οποία όμως καταφέραμε

να τα ξεπεράσουμε, γιατί θέλαμε πραγματικά να ανεβεί αυτή η παράσταση. Τα ίδια τα

παιδιά το ζητούσαν και το ήθελαν.

Τα κέρδη πολύ μεγάλα τόσο για μας τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα παιδιά,

τα οποία μέσα από τη διαδικασία του θεάτρου έμαθαν να συνεργάζονται, να μη τα

παρατούν, να ξεπερνούν τους φόβους τους, να γελάνε (πολύ γέλιο), να δημιουργούν,

να επιμένουν, να νικούν το άγχος τους και να στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι και

η δική μας ανταμοιβή, αφού μέσα από αυτή τη διαδικασία γίναμε και εμείς καλύτεροι

άνθρωποι και σίγουρα καλύτεροι εκπαιδευτικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το ταξίδι σημαντική ήταν και η βοήθεια των

εκπαιδευτικών οι οποίοι βοήθησαν ο καθένας με τον ρόλο του στη διεκπεραίωση αυτής

της παράστασης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη ταλαντούχα συνάδελφο Λέλια

Τζιωρτζή, χωρίς τη βοήθεια της οποίας αυτή παράσταση δεν θα ανέβαινε. Σημαντική

επίσης η συμπαράσταση και η στήριξη της Β.Δ. κ. Μαρίας Ιακώβου, η οποία ήταν από

την αρχή στο πλευρό μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνάδελφο της τέχνης

Ανδρέα Ανδρέου, για τα υπέροχα σκηνικά.

Ρένα Ταπακούδη

Φιλόλογος 
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Χοντίνα Αλέξανδρος 
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Τζίχο Χριστίνα Τοτόροβα

Ντανάια

Χαραλάμπους 

Καλλιστώ
Χριστοφορίδης
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Σχολική Χρονιά 2021-2022 Απολογισμός για τη σχολική χρονιά 

και αποχαιρετισμός τελειοφοίτων από 

τον Διευθυντή του σχολείου 

Σεβαστό ιερατείο,

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 409 μαθητές και

μαθήτριες, οι οποίοι προέρχονται από 25 δήμους και κοινότητες. Από τη

Γεροσκήπου φοιτούν 231 μαθητές/τριες, από την Τίμη 39 μαθητές/τριες, από τα

Μανδριά 23 μαθητές/τριες, από την Αναρίτα 18 μαθητές/τριες, από την Πάφος 24

μαθητές/τριες, από τα Κούκλια 18 μαθητές/τριες και από άλλες περιοχές με

λιγότερο αριθμό μαθητών/τριων. Φοίτησαν 204 κορίτσια και 205 αγόρια, εκ των

οποίων 121 παιδιά, δηλαδή το 30% περίπου, έχουν και τους δύο γονείς από 21

χώρες του εξωτερικού (Ελλάδα, Βουλγαρία, Συρία, Ρουμανία, Ρωσία, Ηνωμένο

Βασίλειο, Πολωνία, Ουκρανία, Αίγυπτο κ.α. ).

Επιπρόσθετα, μέσα στην Άνοιξη, ενεγράφησαν στο σχολείο 19 νέοι

μαθητές/τριες από την Ουκρανία. Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου

ορίστηκε ως σχολείο υποδοχής προσφύγων μαθητών από την Ουκρανία.

Στο σχολείο μας υπηρέτησαν 64 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 9

αποτελούσαν τη Διευθυντική Ομάδα.
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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 είναι ο διαχρονικός «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ,

διεκδικώ»:

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 φωτογραφικό υλικό από την

κατεχόμενη γη μας.

4. Ανεβάσαμε στις 13 Απριλίου θεατρική παράσταση με τίτλο: «Ο Τραγουδιστής

της Λευτεριάς», αφιερωμένη στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Για τον δεύτερο στόχο, που είναι «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»:

1. Μαθητές και μαθήτριες μας συμμετείχαν στον Παγκύπριο διαγωνισμό με

θέμα: «Ονειρεύσου ένα πράσινο μέλλον. Περιβάλλον ώρα μηδέν». Στον

διαγωνισμό αυτό ο μαθητής μας Αντρέου Χρυσόστομος του Β3 απέσπασε το

1ο Παγκύπριο βραβείο στην κατηγορία παραμύθι.

2. Με αφορμή σχετική θεματική ενότητα που αφορά την Ενέργεια στη Φυσική

Γ΄ Γυμνασίου συζητήθηκαν τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας

του περιβάλλοντος.

3. Έγιναν διάφορα Projects/Εργασίες από τους μαθητές μας με στόχο την

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

4. Μαθητές μας συμμετείχαν σε δραστηριότητες καθαριότητας του σχολικού

χώρου αλλά και σε χώρους εκτός σχολείου, όπως η πλαζ Γεροσκήπου.

5. Εφαρμόσαμε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού.

6. Με τη συμμετοχή του σχολείου μας στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

«SEMEP», η ομάδα των μαθητών με τη συντονίστρια καθηγήτρια τους

ανέπτυξαν ένα «πράσινο κήπο» με 4 διαφορετικές ποικιλίες σιταριού,

μοντέρνες και παλαιές. Στόχος του κήπου ήταν ν´ αντιληφθούν οι μαθητές

ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής πρέπει να χρησιμοποιηθούν βελτιωμένες

καλλιέργειες, για να μπορέσουμε πλέον να έχουμε την επιθυμητή παραγωγή.
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Για τον τρίτο στόχο, που είναι «Έτος Μνήμης Μικρασιατικού

Ελληνισμού»:

1. Στα πλαίσια της Ημέρας Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς

Ασίας και της Μικρασιατικής Καταστροφής, διαβάστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου

σχετικό φυλλάδιο στους μαθητές, στο οποίο τονίστηκαν οι καταστροφικές

συνέπειες του πολέμου και η ανάγκη Ειρηνικής συμβίωσης των λαών.

2. Στα μαθήματα της Ιστορίας και των Νέων Ελληνικών έγινε αναφορά στο

χρονικό της Μικρασιατικής εκστρατείας από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου

πολέμου μέχρι την καταστροφή του 1922 και παραλληλίστηκαν τα γεγονότα

αυτά με τον βίαιο εκτοπισμό χιλιάδων Ελλήνων της Κύπρου, λόγω της

τουρκικής εισβολής του 1974. Μελέτηθηκαν οι συνθήκες της εγκατάστασης

και διαβίωσης αριθμού Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα και στην

Κύπρο. Μελετήθηκε και εκτιμήθηκε η ιστορική παρουσία και ο ακμαίος

πολιτισμός των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από τα γεωμετρικά χρόνια,

βυζαντινή εποχή έως τη σύγχρονη εποχή.

3. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς του ΥΠΠΑΝ με θέμα: «Κύπρος- Ελλάδα -

Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες», «12ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός

Ταινιών Μικρού Μήκους» και «Ποντιακός Ελληνισμός: Μνήμες και όνειρα,

παρελθόν, παρόν και μέλλον».

4. Έγινε γνωριμία με τα ήθη και έθιμα από μαθητές του σχολείου μας με

καταγωγή από τη Μικρά Ασία.

Στο σχολείο μας υλοποιήθηκαν τα πιο κάτω ειδικά προγράμματα:

1. Αλφαβητισμός

2. Στήριξη

3. Ειδική Μονάδα

4. Αλλόγλωσσοι

5. Πρόγραμμα Ένταξης Παιδιών με Απώλεια Ακοής και

6. Πρόγραμμα υποδοχής Μαθητών από την Ουκρανία.

Συμμετείχαμε και φέτος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, όπως και στο

Πρόγραμμα «Οικονομικά για την επιτυχία», που διοργάνωσε το Junior

Achievement Cyprus (JA Cyprus).

Επίσης συμμετείχαμε στα περιβαλλοντικά προγράμματα:

1. SEMEP και

2. GLOBE
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Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών μας, έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία σε

θέματα κοινωνικής προσφοράς. Πρόσφεραν αγάπη σε πάσχοντες συνανθρώπους

μας με τη συμμετοχή τους σε εράνους όπως:

• Ραδιομαραθώνιος

• Ένα όνειρο, μια ευχή

• Πορεία Χριστοδούλας

• Ερυθρός Σταυρός

• ΠΑΣΙΚΑΦ

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 και των εξετάσεων

Ιουνίου, αρίστευσαν 88 μαθητές/τριες και στις 3 τάξεις , δηλαδή ποσοστό 22 %

• Στην Α΄ Τάξη από τους 148 μαθητές/τριες αρίστευσαν οι 30, δηλ. ποσοστό

20%.

• Στη Β΄ Τάξη από τους 131 μαθητές/τριες αρίστευσαν 27, δηλ. ποσοστό 21%.

• Στην Γ΄ Τάξη από τους 130 μαθητές/τριες αρίστευσαν 31, δηλ. ποσοστό 24%.

Μετά από τις εξετάσεις Ιουνίου απολύονται ή προάγονται 364

μαθητές/τριες, δηλαδή ποσοστό 89 %. Από τους υπόλοιπους 45 μαθητές/τριες,

οι 10 παρέμειναν στάσιμοι λόγω ελλιπούς φοίτησης, οι 33 παραπέμφθηκαν σε

ανεξετάσεις Ιουνίου και οι 2 μετεγγράφηκαν σε άλλο σχολείο.

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 δίπλα στον διευθυντή και βοήθησε τα μέγιστα στην

υλοποίηση των στόχων που θέσαμε από την αρχή.

Τον ΒΔΑ΄, κο Γιάννη Ιωάννου και τους Βοηθούς Διευθυντές/ τριες, κ.

Μαρία Ιακώβου, κ. Γεώργιο Κυριάκου, κ. Μάριο Ιωακείμ, κ. Μαρία Πάντου, κ.

Σέργιο Βαρνάβα, κ. Σωφρονούλα Χατζηιωάννου και τον κ. Οδυσσέα Κούτα.
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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.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω προς τον πρόεδρο κο Νίκο Παλιό και τα μέλη

της σχολικής εφορείας, που ανταποκρίνονταν άμεσα στις απαιτήσεις και τις

ανάγκες του σχολείου. Αυτή η άμεση ανταπόκριση συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό

στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ τα μέλη του Κ.Μ.Σ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, Διάρ Σιήκχο, 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 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.

• 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 διευθύντρια του ΚΙΕ Γεροσκήπου, κ.

Αγγέλα Λαπέρτα, για τη συνεργασία που είχαμε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς τον επαρχιακό

επιθεωρητή, κ. Γιώργο Κουτσίδη και προς την οικεία επιθεωρήτρια, κ.

Χρυσούλα Αλεξάνδρου, που στάθηκαν δίπλα μας και βοήθησαν στην επίλυση

πολλών προβλημάτων.
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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

μας 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, Διευθυντής
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Σχολική Χρονιά 2021-2022 Αποχαιρετισμός Προέδρου 

Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου 

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.

Σιήκχο Διάρ, Γ3

Πρόεδρος Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 
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