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Ιστορικό

O θεµέλιος λίθος κατατέθηκε στις 24/5/1995.

Τα εγκαίνια του σχολείου έγιναν από 
τον πρώην Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισµού, κ. Ουράνιο Ιωαννίδη 

στις 30/11/2001.

Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα ιδρύθηκε προς τιµήν του ήρωα - δασκάλου Φώτη Πίττα που καταγόταν 
από την κοινότητα Φρενάρους. Έπεσε ηρωϊκώς µαχόµενος  στον Αχυρώνα Λιοπετρίου  στις 2 Σεπτεµβρίου 1958.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ

Το σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά τον Σεπτέµβριο του 1996 µε την αποπεράτωση της πρώτης φάσης 
του σχολικού κτηρίου. Αρχικά, λειτούργησε ως Λύκειο Επιλογής Μαθηµάτων (Λ.Ε.Μ.) και από το 2000 ως 
Ενιαίο Λύκειο. 

Στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 20 αίθουσες διδασκαλίας και 
18 ειδικές αίθουσες. Επίσης, υπάρχει ο Καθηγητικός Σύλλογος, η Γραµµατεία, η Βιβλιοθήκη και η Αίθουσα 
Πολλαπλής Χρήσης. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΑΘΗΤΕΣ

Διευθυντής του Σχολείου είναι ο κ. Αδάµος Σεργίου. Τη 
Διευθυντική Οµάδα αποτελούν τρεις Βοηθοί Διευθυντές Α’ 
και εννέα Βοηθοί Διευθυντές. Συνολικά, το διδακτικό προ-
σωπικό αποτελείται από 72 καθηγητές. 

Φέτος φοιτούν 424 µαθητές/-τριες προερχόµενοι από 
τον Δήµο Σωτήρας και τις κοινότητες Φρενάρους, Αυγό-
ρου, Λιοπετρίου, Βρυσούλων, Ξυλοφάγου. Οι µαθητές κα-
τανεµήθηκαν σε 24 τµήµατα: 7 τµήµατα της Α’ τάξης, 9 
τµήµατα της Β’ τάξης και  8 τµήµατα της Γ’ τάξης. 

Στο Σχολείο µας λειτουργεί κατά το απόγευµα το Μου-
σικό Σχολείο Αµµοχώστου µε  35 καθηγητές, 26 µαθητές 
Λυκειακού κύκλου και 64 µαθητές Γυµνασιακού κύκλου.

Τη Γραµµατεία του Σχολείου στελεχώνουν 3 επιµελή-
τριες.

Επίσης στο Σχολείο εργάζονται κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά 5 φροντίστριες .   

Αποκαλυπτήρια του ανδριάντα 
του Φώτη Πίττα, 

ο οποίος κοσµεί την 
είσοδο του Σχολείου.  

Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων αδελφοποιήθηκε 
µε το 4ο Ενιαίο Λύκειο Καλλιθέας στις 

17 Μαρτίου 2006.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, στοχεύοντας 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια της προσωπι-
κότητας των µαθητών του, επεδίωξε και παρότρυνε τους 
νέους να δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς συµµετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες. 
Έτσι, το Σχολείο έλαβε µέρος σε όλους σχεδόν τους δια-
γωνισµούς, τις δραστηριότητες και προγράµµατα που 
διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Αξί-
ζει να αναφερθεί ότι από την πρώτη χρονιά λειτουργίας 
του Σχολείου µέχρι και σήµερα µαθητές µας εξασφά-
λισαν πρώτες θέσεις σε Παγκύπριους Αγώνες Σχολικού 
Θεάτρου, στον Διαγωνισµό της Ελληνικής Πρεσβείας, σε 
Παγκύπριους Αγώνες Στίβου κ.ά. Ακόµα, µεγάλος αριθ-
µός µαθητών διακρίθηκε και εξασφάλισε βραβεία και 
επαίνους σε Παγκύπριους και Πανελλήνιους Διαγωνι-
σµούς.    
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Χαιρετισµός του Διευθυντή
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Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την 22η έκδοση του περιο-
δικού των µαθητών του Σχολείου  µας, «Ακρίτας», το οποίο αποτυπώνει 
µε τον πιο γλαφυρό και ανάγλυφο τρόπο τη σχολική ζωή και δράση της 
φετινής σχολικής χρονιάς.

Μέσα από τις σελίδες του, προάγονται οι σκοποί και οι στόχοι της αγω-
γής και της παιδείας, προβάλλονται οι δραστηριότητες του Σχολείου και η 
ανεξάντλητη δηµιουργικότητα των µαθητών µας. Είναι ο καθρέφτης και 
παράλληλα το σηµείο αναφοράς στο έργο που κάθε χρόνο επιτελείται σε 
µια σχολική κοινότητα.

Η έκδοση ενός σχολικού περιοδικού δίνει επίσης, την ευκαιρία στους 
µαθητές να παρουσιάσουν δείγµατα της δουλειάς τους, να εκφράσουν τις 
απόψεις τους πάνω σε ποικίλα θέµατα που τους απασχολούν, ενώ ταυτό-
χρονα βοηθά τον αναγνώστη να χαρεί τις δηµιουργίες των µαθητών και 
να πληροφορηθεί για τη δουλειά που γίνεται µέσα στο σχολείο.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων που έθεσε το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2017-
2018, το Σχολείο µας έχει να παρουσιάσει ένα αξιοζήλευτο έργο. Μέσα 
από τα κείµενα και τις φωτογραφίες αποτυπώνονται στιγµές από τη ζωή 
µιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς, οι οποίες σκιαγραφούν µια διαδροµή 
ποικίλης και πολυεπίπεδης δράσης, η οποία µε το πέρασµα των χρόνων 
θα προκαλεί στους αναγνώστες, τους σηµερινούς µαθητές, ένα ευχάρι-
στο, νοσταλγικό και γλυκό αίσθηµα.

Όλες οι σχολικές δράσεις, όπως η έκδοση ενός περιοδικού, είναι απο-
τέλεσµα συλλογικής προσπάθειας και εποικοδοµητικής συνεργασίας µε-
ταξύ των Υπευθύνων Κλάδων, των καθηγητών και των µαθητών µας. Γι' 
αυτό αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω πρωτίστως τον κ. Ανδρέα 
Βίττη, υπεύθυνο του Δ.Δ.Κ., την κα Χρύσω Αδάµου, Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Εκδόσεων, τις Φιλολόγους Άντρη Αντρέου - Παπαζαχαρία και Πανα-
γιώτα Κυριάκου, όλα τα µέλη της επιτροπής, τον καθηγητή Φυσικής Αντώ-
νη Τσάκωνα, καθώς και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν και 
καθοδήγησαν τα παιδιά στις δηµιουργικές τους εργασίες. Κλείνοντας, 
συγχαίρω όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες για τον χρόνο που αφιέ-
ρωσαν για τη συγγραφή των εργασιών τους. Ευχαριστίες εκφράζω, επί-
σης, προς τον Σύνδεσµο Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου που ανέλα-
βε την οικονοµική δαπάνη του περιοδικού.

 

     Αδάµος Σεργίου

Διευθυντής Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα
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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την 22η έκδοση του 
περιοδικού του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα «Ακρίτας». Το περιο-
δικό που κρατάτε στα χέρια σας είναι µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα 
µέσα από την οποία προβάλλεται το πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο 
που επιτελείται στο Λύκειό µας. Περιέχει τις επιδόσεις και τις επιτυχίες 
των µαθητών/τριών σε διάφορους τοµείς των επιστηµών και του 
πολιτισµού, στα πλαίσια ερευνών και διαγωνισµών καθώς και στα 
πλαίσια του θεάτρου, της τέχνης και του αθλητισµού. Όπως καταδει-
κνύεται µέσα από τις σελίδες του περιοδικού, ο στόχος όλων, η ποσοτική 
και ποιοτική αναβάθµιση του επιπέδου του λυκείου µας, έχει επιτευχθεί. 

Το περιοδικό αυτό, θα αφήσει ανεξίτηλα στη µνήµη διδασκόντων και 
διδασκοµένων στιγµές που µοιραστήκατε µεταξύ σας στη διάρκεια της φε-
τινής σχολικής χρονιάς 2017-2018. Τις στιγµές που πάντα θα νοσταλγείτε 
και θα µείνουν αιώνια αποτυπωµένες σε αυτές τις σελίδες.

Χαιρετισµός Προέδρου Συνδέσµου Γονέων και Κηδεµόνων

Εκφράζουµε θερµά συγχαρητήρια στη Διεύθυνση, τους καθηγητές/τριες, τους µαθητές/τριες και όλους όσοι 
συνέβαλαν στην προετοιµασία και έκδοση αυτού του περιοδικού. Θερµές ευχαριστίες στα µέλη του Συνδέσµου 
Γονέων και Κηδεµόνων που οµόφωνα αποφασίσαµε τη χρηµατοδότηση της έκδοσης. Τέλος, εύχοµαι στα παιδιά 
µας και ιδιαίτερα στους τελειοφοίτους µας να αξιοποιήσετε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εφόδια που 
πήρατε από το Λύκειο µας, να πιστέψετε στις δυνάµεις σας  και να παλέψετε, για να υλοποιήσετε τα όνειρά σας. 

ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ. 

ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ. 

Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ.

Με εκτίµηση,

    Παναγιώτης  Χατζηαθανασίου

Πρόεδρος Συνδέσµου Γονέων και Κηδεµόνων 

Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα

Ιάσωνος Ελπίδα Γ6.1, Πασχάλη Σάββας  Γ6.1
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ

1η Οκτωβρίου: Ηµέρα Ανακήρυξης της Κυπριακής Δηµοκρατίας

Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως ηµέρα ανακύρηξης της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Το Σχο-
λείο µας τίµησε τα 57 χρόνια ζωής της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε εκδήλωση, που πραγµατοποιή-
θηκε την Παρασκευή, 29 Σεπτεµβρίου. Ποιήµατα, αφηγηµατικά κείµενα, δρώµενα, τραγούδια µάς 
έδωσαν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουµε για λίγο τις σελίδες του πολύπαθου νησιού µας, υπενθυ-
µίζοντας ταυτόχρονα σε όλους το δράµα αλλά και τον αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία.

«Πικρή πατρίδα

Μικρή µου πατριδούλα αγαπηµένη»

                                                                    Κ. Μόντη

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, το Σχολείο µας τίµησε την πρώτη εξέγερση των Κυπρίων εναντίον του αποικιακού 
καθεστώτος για αυτοδιάθεση και ένωση µε την Ελλάδα.

20 Οκτωβρίου:   86 χρόνια από τα Οκτωβριανά

« Χρόνια σκλαβκιές ατέλειωτες
τον πάτσον τζαι τον κλώτσον τους
εµείς τζιαµαί ελιές τζαι τερατσιές πάνω στον ρότσον τους»

Κ. Μόντης
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Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

28η Οκτωβρίου, ηµέρα µνήµης των αγωνιστών και των θυµάτων κατά του φασισµού, στον Ελληνοϊταλικό πόλεµο. H 
εκδήλωση άρχισε µε την ανακήρυξη των σηµαιοφόρων και παραστατών του Σχολείου και την παράδοση του Λαβάρου 
και των Σηµαίων από τον Διευθυντή, κ. Αδάµο Σεργίου. Η Διεύθυνση, ο Κ.Σ. και οι µαθητές/τριες τίµησαν όσους 
αγωνίστηκαν για την προάσπιση της ελευθερίας των λαών µε εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 27 
Οκτωβρίου. Οι µαθητές/τριες παρουσίασαν τραγούδια, ποιήµατα, αφηγηµατικά κείµενα και δρώµενα εµπνευσµένα από 
τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου.
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«Μικρές πατρίδες, αδιάφορα µικρές, 
µικρές πέτρες που σκουντουφλούν

επάνω σας οι γίγαντες και πέφτουν»

Με συγκίνηση και ευλάβεια, στις 
15 Νοεµβρίου, το Λύκειο Κοκκινοχω-
ρίων Φώτη Πίττα απέδωσε τιµή στους 
πεσόντες και αγνοούµενους της 
τούρκικης εισβολής του 1974, οι 
οποίοι προέρχονται από τον Δήµο 
Σωτήρας και τις Κοινότητες Αυγόρου, 
Αχερίτου - Βρυσούλων, Λιοπετρίου 
και Φρενάρους.

Με τρισάγιο και σεµνή τελετουρ-
γία µαθητές/τριες και καθηγητές / 
τριες παρουσίασαν αφιέρωµα στη 
µνήµη των πεσόντων και αγνοου-
µένων του 1974. 

Μέρα µνήµης Πεσόντων και Αγνοουµένων 1974

Ηµέρα Καταδίκης Ψευδοκράτους «Δεν ξεχνώ και αγωνίζοµαι»

Την Τετάρτη 15η Νοεµβρίου, οι µα-
θητές/τριες του Σχολείου µας πραγ-
µατοποίησαν λιτή εκδήλωση καταδί-
κης της ανακήρυξης του ψευδοκρά-
τους. Μέσα από συνθήµατα και πα-
τριωτικά τραγούδια εξέφρασαν το δι-
καίωµά τους να ζουν σε µια ελεύθερη 
Κύπρο. Μερίδα µαθητών συµµετείχε 
στις αντικατοχικές εκδηλώσεις στη 
Λευκωσία, υψώνοντας την φωνή της 
εναντίον της τούρκικης εισβολής και 
κατοχής, καθώς και υπέρ της επανέ-
νωσης της Κύπρου. 
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Στην εκδήλωση παρέστησαν γο-
νείς, αδέλφια και συγγενείς των τι-
µωµένων, καθώς και εκπρόσωποι 
των Τοπικών Αρχών των Κοινοτήτων 
Αυγόρου, Αχερίτου-Βρυσούλων και 
Φρενάρους, της Σχολικής Εφορείας 
και του Συνδέσµου Γονέων. Παράλ-
ληλα, έγινε δενδροφύτευση στον κυ-
κλικό κόµβο του σχολείου µε απώτε-
ρο στόχο τη δηµιουργία άλσους πε-
σόντων και αγνοουµένων. Στο τρισά-
γιο παρέστησαν συγγενείς των πεσό-
ντων και των αγνοουµένων και µέλη 
των τοπικών αρχών.

Σε οµιλία του ο Διευθυντής του Σχολείου, κ. Αδάµος 
Σεργίου, ανέφερε ότι η εκδήλωση λόγω της θλιβερής 
επετείου της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στόχευε στην 
απόδοση τιµών σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους ή αγνοού-
νται, εξαιτίας της Τουρκικής εισβολής. Ανέφερε, επίσης, ότι 
επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος χώρος στην είσοδο του 
σχολείου, για τη δενδροφύτευση και τη δηµιουργία µνη-
µείου, ώστε οι µαθητές/τριες να βλέπουν, να τιµούν και να 
παραδειγµατίζονται από τους ήρωές µας.

«Γιατί στους ήρωες µόνο τιµή και δόξα πρέπει»
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17η Νοέµβρίου: Εκδήλωση µνήµης για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Την Παρασκευή 17 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για την 44η επέ-
τειο από την εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Οι µαθητές/τριες παρουσίασαν πρόγραµµα 
που περιελάµβανε δρώµενα, ποιήµατα, τραγούδια εµπνευσµένα από τα γεγονότα 
της εξέγερσης του 1973. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί τίµησαν τα «Παιδιά του 
Πολυτεχνείου», αυτά που µπόρεσαν να σταθούν µπρος στα ντουφέκια, αυτά που 
µπόρεσαν να πεθάνουν, για να ζήσουν οι άλλοι. Το σύνθηµα «Ψωµί - Παιδεία - 
Ελευθερία» µας προέτρεψε να συµµετέχουµε, να κρίνουµε, να ελέγχουµε, να απο-
φασίζουµε αλλά και να αγωνιζόµαστε ενάντια σε κάθε µορφή δικτατορίας.

«Δίχως τουφέκι και σπαθί, µε το ήλιο στο µέτωπο,
υπήρξατε ήρωες και ποιητές µαζί. Είστε το Ποίηµα».

Νικηφόρος Βρεττάκος

Βρακά Σταυριάνα Β6.1 Λαζαρή Αδαµαντία Β6.1
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Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Την Παρασκευή 22 Δεκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε στον σχολικό χώρο µια όµορ-
φη Χριστουγεννιάτική γιορτή. Πλούσια δώρα, ωραία κείµενα, όµορφα τραγούδια έβα-
λαν µικρούς και µεγάλους σε γιορτινή ατµόσφαιρα. Τέλος, η αδρεναλίνη ανέβηκε 
στα ύψη µε τη διοργάνωση τόµπολας και τη συµµετοχή µαθητών/τριών και καθηγη-
τών/τριών. 

«Tα Χριστούγεννα δεν είναι µια εποχή. Είναι ένα συναίσθηµα». 

Edna Ferber

Παγκόσµια Ηµέρα για τα Δικαιώµατα του παιδιού

«Τα παιδιά είναι ακόµα το σύµβολο της αιώνιας συνύπαρξης της αγάπης και του καθήκοντος»

George Eliot

Με αφορµή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το 1989, της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του 
παιδιού, η 20η Νοεµβρίου, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα για τα δικαιώµατα του παιδιού. Είναι γενικά αποδε-
κτό ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα στη φροντίδα, στην προστασία, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη, στη συµµετοχή. 
Το σχολείο µας τίµησε µε ένα λιτό καλλιτεχνικό πρόγραµµα αυτήν την ηµέρα αφιερωµένη στα παιδιά.



30η Ιανουαρίου: Γιορτή των γραµµάτων και των Τριών Ιεραρχών

Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2018, το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα  τίµησε τη µνήµη των Τριών Ιεραρχών και τα 
Ελληνικά Γράµµατα. Στον ενδοσχολικό εορτασµό που έγινε στις 29 Ιανουαρίου, µαθητές και µαθήτριες του σχολείου 
εξήραν το έργο των τριών Μέγιστων Φωστήρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και επεσήµαναν τη σηµασία και τη σπουδαιό-
τητα των ελληνικών γραµµάτων για όλους εµάς. Στο τέλος του ενδοσχολικού εορτασµού τιµήθηκαν µαθητές και µαθή-
τριες που διακρίθηκαν σε διαγωνισµούς και όλοι οι αθλοθέτες του Σχολείου. Το βράδυ της 29ης, το Σχολείο µας συµµε-
τείχε µε δρώµενο και τραγούδια σε εκδήλωση που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις Αµµοχώ-
στου ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήµου Παραλιµνίου. Επίσης, στις 30 Ιανουαρίου, συµ-
µετείχε σε εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες και τα Ελληνικά Γράµµατα, που διοργάνωσε το Συµβούλιο Κοινοτικού 
Εθελοντισµού στο Λιοπέτρι.

«Δόξα σ’ αυτούς, που µάζεψαν σπειρί σπειρί τη γνώση

και της αλήθειας ύψωσαν το πύργο το λαµπρό.

Δόξα σ’ αυτούς, που κάµανε στη γη να ξηµερώση

και δίδαξαν της αρετής το χρέος το ιερό».

Χάρη Σακελλαρίου
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2 Φεβρουαρίου:  Γιορτή του δέντρου  
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Η Επιτροπή Φυσικού Περιβάλλοντος, Εξωραϊσµού και Καθαριότητας  ετοίµασε και παρουσία-
σε πρόγραµµα µε την ευκαιρία της Εβδοµάδας του Δέντρου. Η εκδήλωση περιλάµβανε διάλεξη 
από τον καθηγητή Χηµείας, κ. Φρίξο Μιχαηλίδη µε θέµα «Το διατροφικό αποτύπωµα», έγινε 
παρουσίαση της Στερατζιάς, του δέντρου της χρονιάς 2018, από µαθήτριες του τµήµατος Β3.2 
και τραγούδια εµπνευσµένα από το περιβάλλον. Επίσης, έγινε παρουσίαση κατασκευών µε 
θέµα «Επαναχρησιµοποιώ - Εξοικονοµώ - Δηµιουργώ» που έφτιαξαν µαθητές/τριες στα πλαίσια 
του µαθήµατος της Τέχνης.

«Τα δέντρα είναι ποιήµατα που γράφει η γη προς τον ουρανό...»
Χαλίλ Γκιµπράν

Στερατζιά��
Παπούτσια (γλάστρες) 
µε παχύφυτα

3η Μαρτίου:  Ηµέρα µνήµης Γρηγόρη Αυξεντίου

Με λιτή και σεµνή εκδήλωση, το Σχολείο µας, τίµησε τον Σταυραετό του Μαχαιρά. Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, 
τραγούδια και δρώµενα, αναδείχθηκε η ηρωική αντίσταση του Γρηγόρη Αυξεντίου. 

Εκείνο το “Όχι” δεν το επανέλαβε η ηχώ,
ήταν πολύ βαρύ για να το µεταφέρει.

Κ. Μόντης



25η Μαρτίου 1821:  Εθνική παλιγγενεσία  

Η Ελληνική Επανάσταση, το σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, αποτελεί την αφετηρία της 
δηµιουργίας και της αναγέννησης του ελληνικού κράτους που παραδειγµάτισε και άλλους υπόδουλους λαούς. Το Σχο-
λείο µας, µέσα από καλλιτεχνικό αφιέρωµα που περιλάµβανε δρώµενα, ποιήµατα, τραγούδια και λεβέντικους χορούς, 
τίµησε τον αγώνα των Ελλήνων εναντίον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. «Ορκίζοµαι εις σε, ω ιερά καί τρισαθλία 
πατρίς!», δήλωσαν οι ήρωες του 1821. Ας παραδειγµατιστούµε λοιπόν, όλοι µας από την αγωνιστικότητα αυτών των 
ανυπότακτων Ελλήνων της Επανάστασης.

«Τη λευτεριά µας τούτη δεν την ήβραµε στο δρόµο και δε θα µπούµεν εύκολα
στου αυγού το τσόφλι, γιατί δεν είµαστε κλωσόπουλα σ' αυτό να ξαναµπούµε πίσω

µα εγίναµε πουλιά, και τώρα πια στο τσόφλι µέσα δε χωρούµε»!    

Μακρυγιάννης
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1η Απριλίου 1955:  Ο  ένδοξος αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α.

Η 1η Απριλίου 1955 ήταν η ηµέρα που οι Βρετανοί κατα-
κτητές της Μεγαλονήσου βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τις αντάρ-
τικες οµάδες της Κύπρου και ηττήθηκαν. Ήρωες και µάρτυρες 
του αγώνα βρήκαν ηρωικό και µαρτυρικό θάνατο σε µάχες ή 
απαγχονίστηκαν από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. Το Σχο-
λείο µας ύµνησε µέσα από δρώµενα, ποιήµατα, τραγούδια και 
χορούς τον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59 αποτίοντας φό-
ρο τιµής στους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. 
«Ας πάρουµε µια σταγόνα από το αίµα τους, να µπολιάσουµε 
το δικό µας».

Το σχολείο τίµησε τους ήρωες καταθέτοντας στεφάνια 
µπροστά από την προτοµή του ήρωα «Φώτη Πίττα».

«Ορκίζοµαι εις το όνοµα της Αγίας Τριάδος ότι:

Θα αγωνιστώ µε όλες µου τις δυνάµεις για την απελευθέρωση της Κύπρου

από τον Αγγλικό ζυγό, θυσιάζοντας και αυτήν την ζωή µου»
( Όρκος Ε.Ο.Κ.Α.)
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Μαθητές/τριες του Σχολείου µας συµµετείχαν σε παρέλαση που οργάνωσε η κοινότητα Φρενάρους.
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Στην εκδήλωση απονεµήθηκε και το βραβείο
«Φωτή Πίττα» στον µαθητή Πέτρου Γεώργιο Γ3.1
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Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, επιτελώντας τους εκπαιδευτικούς 
και πολιτιστικούς σκοπούς του, τίµησε στις 26 και 27 Μαρτίου τις εθνικές 

ης ης
επετείους της 25  Μαρτίου 1821 και της 1  Απριλίου 1955. Πραγµατοποιήθη-
καν συνεορτασµοί του Σχολείου µας µε το Κοινοτικό Συµβούλιο Λιοπετρίου 
και τον Δήµο Σωτήρας αντίστοιχα. Στους εορτασµούς που περιλάµβαναν δρώ-
µενο, απαγγελίες, τραγούδια και χορούς συµµετείχαν µαθητές/τριες και 
καθηγητές/τριες του Σχολείου µας.

Συνεορτασµός Εθνικών Επετείων
ης ης 25  Μαρτίου 1821 και 1  Απριλίου 1955



Πάσχα, η σπουδαιότερη γιορτή του Χριστιανισµού. Οι µαθητές/τριες, µέσα 
από κείµενα / ποιήµατα που απήγγειλαν και τα εγκώµια που έψαλλαν, ανέδει-
ξαν το θείο δράµα του Θεανθρώπου και τόνισαν το χαρµόσυνο µήνυµα της Ανα-
στάσεως του Ιησού Χριστού. Επίσης, υπενθύµισαν σ’ όλους µας τα πασχαλινά 
έθιµα που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας. 

Πασχαλινές Εκδηλώσεις

20 Απριλίου:  Μνήµη Αγνοουµένων

ου
Την Παρασκευή 20 Απριλίου, στα πλαίσια του 33  Μαραθωνίου Αγάπης, τελέστηκε µε σεβασµό και σεµνότητα στον 

σχολικό χώρο τρισάγιο και δέηση στη Μνήµη των Αγνοουµένων. Μετά το πέρας του µνηµοσύνου, ακολούθησε ένα µικρό 
καλλιτεχνικό αφιέρωµα και ονοµαστικό προσκλητήριο αγνοουµένων Επαρχίας Αµµοχώστου. 

“Ελάτε ελάτε χωριανοί θέλω να σας κεράσω τον γιον µου τον επάντρεψα, κεραστικόν του πάρτε. Τον γιον µου τον 
άρµασα µε µιαν αρχοντοπούλαν, την κόρην της Ελευθεριάς και παει αργόν ταξίδιν”

Πάτσαλος Κωνσταντίνος, Υποστράτηγος Ε.Φ.
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«Μάνα, κουράγιο!
Θα ‘ρθεί ο γιός σου.
Κρατήσου!
Σήκωσε το βλέµµα στον ήλιο
να πάρεις δύναµη
απ’ τη δύναµη του!
Φως απ’ το φως του.»

Αντρέας Βλάµης

«Σαν του κεριού το Άγιο Φως τσ Ανάστασης το βράδυ, να ‘ναι η ζωή 
σου φωτεινή χωρίς σταλιά σκοτάδι»

Κρητική Μαντινάδα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1η Μέρα στο σχολείο

Κάθε αρχή και εύκολη!
 Σκέψεις - συναισθήµατα µαθητών

«Κάθε χρόνο, την ίδια ηµέρα, τα ίδια συναισθήµατα. Αγωνία,  σκέψεις, προβληµατισµοί. Είµαι χαρούµενη αλλά και λί-
γο στεναχωρηµένη που φεύγει το καλοκαίρι και οι διακοπές».  

Δέσποινα Παντελή Β5.1

«Από την πρώτη ηµέρα του σχολείου έχω να θυµάµαι πολλά και διάφορα. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει συναίσθηµα που 
να µην το έχω νιώσει εκείνη την ηµέρα. Το προηγούµενο βράδυ δεν έκλεισα µάτι από το άγχος και την αγωνία µου. Στο 
µυαλό µου φανταζόµουν ένα πολύ αυστηρό σχολείο µε όλους τους καθηγητές να µην σηκώνουν κουβέντα. Μόλις 
κτύπησε το κουδούνι, για να συγκεντρωθούµε όλοι στην κεντρική αυλή ίδρωσα ολόκληρη και τα πόδια µου έτρεµαν 
πολύ. Χωρίς να το θέλω στο µυαλό µου έβαζα συνέχεια το κακό και σκεφτόµουν ότι θα είναι πολύ δύσκολα. Κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας, όµως, καθώς γνωριζόµασταν µε τους καθηγητές και γνωρίζοντας σιγά - σιγά το σχολείο, άλλαξα 
γνώµη και κατάλαβα πως η ζωή στο Λύκειο δεν θα είναι δυσάρεστη».

 Κυριακή Καπίλλα Α2.2

«Το άγχος και η αγωνία που ένιωθα την πρώτη ηµέρα δεν περιγράφονταν ούτε και µε τα πιο απλά λόγια. Η αγωνία 
µου για τους καινούργιους καθηγητές και συµµαθητές ήταν απερίγραπτη. Σκέφτοµαι ότι τα µαθήµατα θα είναι αρκετά 
δύσκολα και θα χρειάζονται περισσότερη µελέτη. Οι καθηγητές µας, όµως, είναι πάντα πρόθυµοι να µας βοηθήσουν. 
Εύχοµαι, λοιπόν, σε όλους, όλοι τους οι στόχοι και τα όνειρα να γίνουν πραγµατικότητα. Να µην τα βάζουν κάτω, γιατί 
όλοι µπορούν, όταν έχουν θέληση  και πιστεύουν στον εαυτό τους.

Καλή σχολική χρονιά!» 
Θεοδοσία Χριστοδούλου Β5.1
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Αγιασµός

Χαιρετισµός Διευθυντή 

Κάθε καινούριο ξεκίνηµα συνοδεύεται από ελπίδες και προσδοκίες, αλλά και από εύλογες ανησυχίες και φόβους. 
Ιδιαίτερα για σας, τους µαθητές και τις µαθήτριες, που το σχολείο αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ζωής σας, 
αφού συνδέεται όχι µόνο µε την καθηµερινότητά σας, αλλά και µε τα όνειρά σας για το µέλλον. Είναι φυσικό λοιπόν, η 
έναρξη του σχολικού έτους να είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνιστά µια νέα αφετηρία γεµάτη στόχους, προσδοκίες και όνειρα στο δύσκολο 
αλλά συναρπαστικό δρόµο των µαθητών προς την κατάκτηση της γνώσης. Ξεκινά και πάλι µια σχολική χρονιά που θα 
είναι γεµάτη αγωνίες, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και προσδοκίες. Θα είναι, όµως, και µια χρονιά µε γνώσεις, εµπειρίες 
ενώ, παράλληλα, θα ανοιχθούν καινούργιοι πνευµατικοί δρόµοι.

Κοινός στόχος όλων µας, µαθητών – εκπαιδευτικών – γονιών και ΥΠΠ, είναι να διαµορφώσουµε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον ποιοτικό και ανταγωνιστικό, που να εξασφαλίζει στους νέους µας, όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες 
να ικανοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους, αλλά και να ενταχθούν οµαλά και επιτυχηµένα στον απαιτητικό 
κόσµο των ενηλίκων.

Στο νέο κύκλο γνώσεων που ανοίγει, θα ενώσουµε τις δυνάµεις µας για ακόµη µία φορά, έτσι ώστε από κοινού 
όλοι µαζί να συµβάλουµε στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εύχοµαι σε όλες και όλους, τόσο στους µα-
θητές και τις µαθήτριες µας, όσο και σε σας αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, που για ακόµη µία χρονιά καλείστε 
να προσφέρετε τη γνώση, την εµπειρία, αλλά και την ευαισθησία σας στα παιδιά µας, καλή και δηµιουργική σχολική 
χρόνια!

Με τις ευλογίες, λοιπόν, της εκκλησίας µας, τις ευχές του Μητροπολίτη µας κ. Βασίλειου και τη βοήθεια του Θεού 
που µας παραστέκει, ας ξεκινήσουµε µε υψηλούς στόχους και οράµατα κι ας καταβάλλουµε όλοι µαζί τη µέγιστη 
δυνατή προσπάθεια, για να πραγµατοποιηθούν.

Καλή Χρονιά !

Η νέα σχολική χρονιά 2017-2018 ξεκίνησε µε τον καθιερωµένο Αγιασµό που τελέστηκε την Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου, 
στον σχολικό χώρο παρουσία του Μητροπολίτη Κωνσταντίας - Αµµοχώστου κ. Βασίλειου. Ακολούθησε χαιρετισµός από 
τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αδάµο Σεργίου. 

Οµαδική εργασία Α’ Λυκείου
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Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού 23 - 30 Σεπτεµβρίου (πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την προαγωγή του αθλητισµού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη) το Σχολείο µας διοργάνωσε ένα 
ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων µε σκοπό την ενεργοποίηση των µαθητών.

Be Active

νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ

Δραστηριότητες

●� Αγώνας Καλαθόσφαιρας
●� Ηµέρα ρακέτας
●� Διάλεξη για το ποδόσφαιρο από την οµάδα της Ε.Ν.Π
●� Latin, Zumba
●� Διαγωνισµός βολών
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Συµπόσιο Σεφέρη

Στις 3-5 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Θάλασσα στην Αγία 
Νάπα το 3ο Συµπόσιο Σεφέρη. Μαθητές /τριες του Σχολείου µας παρουσίασαν 
καλλιτεχνικό αφιέρωµα στον Γιώργο Σεφέρη. Στα πλαίσια του 3ου Συµποσίου 
Σεφέρη, οι καταξιωµένοι άνθρωποι των Γραµµάτων και των Τεχνών, Γεώργιος 
Γεωργής, Δηµήτρης Δασκαλόπουλος, Τίτος Πατρίκιος, Μαρία Στασινοπούλου 
και Θανάσης Βαλτινός επισκέφθηκαν το Σχολείο µας και συνοµίλησαν µε τους 
µαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου.
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Προστατευτείτε Γνωρίζοντας!

Την Τρίτη 7 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε άσκηση σεισµού στο Σχολείο µας. Σκοπός της άσκησης, ήταν η 
ασφαλής και γρήγορη εκκένωση του Σχολείου καθώς και η διασφάλιση ετοιµότητας και συντονισµού µεταξύ 
εκπαιδευτικών και µαθητών για αποτελεσµατική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου σεισµού. 

Άσκηση Πολιτικής Άµυνας (Σεισµός)
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Άτυπη Συνεδρία Υπουργικού

Επίσκεψη µαθητών/τριών στο προεδρικό Μέγαρο για τη Β'  Άτυπη Συνεδρία του Υπουργικού Συµβουλίου

Στις 14 Νοεµβρίου, οι µαθητές/τριες του Κεντρικού Μαθητικού Συµβουλίου του Σχολείου, συνοδευόµενοι 
από δύο καθηγητές, επισκέφτηκαν το Προεδρικό Μέγαρο, για να παρακολουθήσουν τη Β΄ Άτυπη Συνεδρία του 
Υπουργικού Συµβουλίου.

Τριήµερο Εργασίας

Στόχος του τριήµερου εργασίας είναι να βοηθήσει τους 
µαθητές της Α’ Λυκείου να προβληµατιστούν για την εκπαι-
δευτική και την επαγγελµατική τους πορεία. Επιπλέον, να 
τους εφοδιάσει µε απαραίτητες γνώσεις για την αγορά 
εργασίας. Για την πραγµατοποίηση του πιο πάνω στόχου 
οργανώθηκε σειρά διαλέξεων και επίσκεψη των µαθητών/ 
τριών σε διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους. 
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Ηµέρες Εκπαιδευτικού

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά το «Διήµερο του Εκπαιδευτικού» πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 12 Δεκεµ-
βρίου και την Τετάρτη, 14 Μαρτίου αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιµορφωθούν για θέµατα 
που αφορούν την εκπαίδευση µέσα από διαλέξεις.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ

● «Εµείς και οι άλλοι µέσα από τα αποτελέσµατα 
της PISA: Προβληµατισµός και προτάσεις για ανά-
κτηση του κύρους του καθηγητή».

● ΚΑΡΠΑ µε χρήση αυτόµατου εξωτερικού απιδινω-
τή (Διάλεξη και πρακτική εξάσκηση).

● Συναισθηµατική Νοηµοσύνη: Ποιος ο ρόλος της 
στην ανάπτυξη και ποιος ο ανθρώπινος ρόλος 
στην ανάπτυξή της.

● κ. Ανδρέας Λευτέρη, (Καθηγητής Λυκείου Κοκκι-
νοχωρίων «Φώτη Πίττα»)

● κ. Πόλυς Πολυκάρπου, κ. Θεοχάρης Ιωάννου
 κ. Φίλιππος Φιλίππου, (Νοσηλευτές)

● Δρ. Φαίδη Φαίδωνος, (Διάκτορας της εξελικτικής 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας)

Τρίτη, 12 Δεκεµβρίου 2017

● κ. Μαρίνα Πάσιη (Νοµικός)

● κ. Άντρια Δηµοσθένους (οµάδα δυναµικού µο-
ντέλου, Λεωνίδα Κυριακίδη, για τη βελτίωση και 
ποιότητα της διδασκαλίας 

● κ. Γιάννος Δηµητρίου
 κ. Βασιλική Μυλωνά (ΓΕΠΗΕΤ)

● Τα δικαιώµατα του εκπαιδευτικού και το νοµικό 
πλαίσιο που τον περιβάλλει στο σχολείο, εντός 
και εκτός τάξης.

● Ποιότητα στη διδασκαλία.
 Σχέδιο Δράσης Σχολικής Μονάδας για τη βελτίω-

ση διδασκαλίας.

● Προστασία στο Διαδίκτυο και τερµατικές αλλα-
γές.

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ
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Σχολικός Εκκλησιασµός - Χριστούγεννα

Μέσα σε κλίµα κατάνυξης πραγµατοποιήθηκε στον σχολικό χώρο Θεία Λειτουργία για τη γέννηση του Χρι-
στού. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε, µετά από πρόσκληση του Σχολείου, ο πατήρ Κωνσταντίνος Κυπριανού. Κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας γινόταν λειτουργική επεξήγηση των τελουµένων. Τέλος, οι µαθητές έλαβαν τη Θεία 
Κοινωνία.

«Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως»

«Τα ήθη τζαι τα έθιµα τηρούνται στο σχολείο... 
 δάσκαλοι τζαι  µαθητές αξίζουσιν βραβείο»

Μέρα χαράς, µέρα γλεντιού! Τσικνοπέµπτη, η ηµέρα που 
όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας και ο καπνός και η τσίκνα είναι 
διάχυτα παντού. Μένοντας πιστοί στις παραδόσεις του τόπου 
µας, τηρήσαµε και στο Σχολείο µας φέτος το έθιµο της Τσικνο-
πέµπτης. Γέλια, τραγούδι χαρούµενες φωνές χαρακτήριζαν 
αυτήν την αξέχαστη για όλους ηµέρα.

Τσικνοπέµπτη
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Άσκηση Πολιτικής Άµυνας (Πυρκαγιά)

Στις 14 Φεβρουαρίου, διενεργήθηκε µε επιτυχία άσκηση ετοιµότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς µε τη συµµε-
τοχή όλων των µαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Το σενάριο της άσκησης περιλάµβανε άµεση εκκένωση του 
Σχολείου και αντιµετώπιση πιθανής πυρκαγιάς.
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Συµµετοχή µαθητών του Λυκείου µας στον 
«4ο Εθνικό Σχολικό Διαγωνισµό για θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Στις 15 Φεβρουαρίου 2018, µαθητές της Β’ Λυκείου του Σχολείου 
µας συναγωνίστηκαν τα υπόλοιπα σχολεία των επαρχιών Αµµοχώ-
στου - Λάρνακας στον 4ον Εθνικό Σχολικό Διαγωνισµό για θέµατα Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, 2017-2018, µε σκοπό να προκριθούν στην τελική 
φάση του διαγωνισµού. Ο επαρχιακός διαγωνισµός διεξήχθει στο 
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας σε τρεις διαφορετικούς γύρους. 
Πήραν µέρος συνολικά 8 σχολεία µε νικητή το σχολείο µε τις περισ-
σότερες σωστές απαντήσεις.

Μετά από ενδοσχολικό διαγωνισµό το Σχολείο µας διαγωνίστηκε 
µε τους µαθητές Τζιόµπανο Αναστάσιο, Κακούσιη Μαρία του τµήµα-
τος Β3.2, και τις Μιχαήλ Άντρια και Έλληνα Χριστίνα του τµήµατος 
Β1.1, οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία. Συνοδοί 

της οµάδας των τεσσάρων για εµψύχωση και συµπαράσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού ήταν οι 
µαθητές Ελευθερίου Μαρία Β3.1, Μουαΐµη Μαρία Β3.2, Κυριάκου Κωνσταντίνα Β3.1, Χατζηγιάννης Μιχαήλ 
Β3.1, Ταµπουκάρης Παναγιώτης Β3.3 και Κατσαντώνης Νικόλας Β5.1. Υπεύθυνοι καθηγητές για τον διαγωνισµό 
ήταν τα µέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων η κ. Έλενα Στάθη - Χριστοφή, καθηγήτρια Αγγλικών, 
και ο κ. Βασίλης Κίττος, καθηγητής Φυσικής.

Η οµάδα µαθητών/τριών µας, µετά από εβδοµάδες µελέτης, ήταν έτοιµη να διαγωνιστεί για την 1η θέση. 
Έδωσε τον καλύτερό της εαυτό για να περάσει στον τελικό. Αν και τελικά δεν τα κατάφερε να κερδίσει, έκανε 
το Σχολείο µας περήφανο µε την αξιοπρεπέστατη συµµετοχή της. 

Γενικά οι µαθητές/τριες αποκόµισαν πολύτιµες γνώσεις και γνώρισαν τον υγιή ανταγωνισµό. Ήταν µια πολύ 
καλή προσπάθεια εκ µέρους της οµάδας µας.

Κυριάκου Κωνσταντίνα Β3.1
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Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, οι µαθητές/τριες της Β' και Γ' 
τάξης του Σχολείου µας, στο πλαίσιο του µαθήµατος 
«Τεχνικό - Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», πραγµατοποιήσαν 
µία ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εκδροµή στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κύπρου, οι οποίες στε-
γάζονται στη Πανεπιστηµιούπολη στη Λευκωσία. Στη 
συνέχεια επισκεφτήκαν την Αρχιτεκτονική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου.

Στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου µας υπο-
δέχθηκε ο Αρχιτέκτονας, κ. Βάσος Ολυµπίου, ο οποίος 
µας παρουσίασε  το Μaster Plan της Πανεπιστηµιούπο-
λης. Μας εξήγησε, πως για τον σχεδιασµό  µεγάλων 
έργων χρειάζεται προγραµµατισµός και µας παρουσία-

Επίσκεψη µαθητών/τριων του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα 
στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κύπρου και στην 

Αρχιτεκτονική Σχολή του  Πανεπιστηµίου Κύπρου

σε τις παραµέτρους που λαµβάνονται υπόψη στη χωροθέτηση των διαφόρων Σχολών, των κοινόχρηστων χώ-
ρων, των χώρων στάθµευσης και των εστιατορίων.

Επίσης, συναντήσαµε  τον Πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Κ., κ. Στέλιο Αχνιώτη, ο οποίος µας µίλησε για τις προοπτικές 
των Τεχνικών Επαγγελµάτων στην Κύπρο µετά την οικονοµική κρίση του 2013. 

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαµε την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κύπρου, όπου ο κ. Κυριατζής και 
ο κ. Σαββίδης µας παρουσίασαν το πρόγραµµα σπουδών της Σχολής. Ήταν ευχάριστη έκπληξη για µας, όταν 
συναντήσαµε µία προπτυχιακή φοιτήτρια, απόφοιτο του Λυκείου Κοκκινοχωρίων!

Ελένη Γιαννή  Γ3.2

Την Πέµπτη 19 Απριλίου, πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη δενδροφύτευση στο Σχολείο, από τα µέλη του 
Κ.Μ.Σ. και άλλους εθελοντές µαθητές/τριες του Σχολείου. Τα δενδρύλλια διατέθηκαν δωρεάν από το Τµήµα 
Δασών. Τη γενική εποπτεία ανέλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Εξωραϊσµού και Καθαριότητας.

Δεντροφύτευση
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Οµάδα µαθητών/τριών του Σχο-
λείου µας αξιοποίησε έργο που 
συµµετείχε σε διαγωνισµό µε θέµα 
την «Επαναχρησιµοποίηση πα-
λαιών υλικών» φυτεύοντας δια-
φόρων ειδών παχύφυτα, συµβάλ-
λοντας έτσι στην καλλιέργεια περι-
βαλοντικής συνείδησης.

Προσθήκη φυτών σε εικαστική δηµιουργία
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«Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια...»

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου, τελέστηκε στον σχολικό χώρο η ακολουθία του Ακαθίστου  Ύµνου από τον Πα-
τέρα Αναστάσιο Ισαάκ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τιµά ιδιαίτερα τη 
Θεοτόκο ψάλλοντας κάθε Παρασκευή απόγευµα, τους Χαιρετισµούς.

Εκκλησιασµός - Πάσχα

Εκδροµή στην Ελλάδα

Το Σχολείο έχει διοργανώσει εκδροµή στη Ελλάδα για τους µα-
θητές της Α' Τάξης τον Μάρτιο – Απρίλιο, από τις 30/03/2018 µέχρι 
τις 04/04/2018. Πέντε µέρες ξεγνοιασιάς,διασκέδασης, χορού, 
φιλίας και πολλών εµπειριών. Αρχηγός της εκδροµής ήταν η κ. 
Δέσποινα Χριστοφή, Β.Δ. και συνοδοί καθηγητές/τριες ήταν η κ. 
Χρύσω Αδάµου, Β.Δ., ο κ.Θεόδωρος Μιχαήλ, η κ. Στάλω Ελευθε-
ρίου, η κ. Χαρά Χειµαρίδου, η κ. Άντρη Τζιωρτζή, η κ. Πετρούλα Πε-
τρίδου και ο κ. Σωτήρης Παναγή. Η µαθητική εκδροµή ήταν υπό 
την ευθύνη και την εποπτεία του Διευθυντή κ. Αδάµου Σεργίου. 
Έλαβαν µέρος 72 µαθητές/τριες.

Σκοπός της εκδροµής ήταν η προώθηση της κοινωνικοποίησης, 
η ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και η σύσφιξη των ανθρωπίνων 
σχέσεων µεταξύ των µαθητών/τριών και καθηγητών/τριών. 
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Επιπρόσθετα, η εκδροµή στόχευε στη γνωριµία µε την 
ιστορία, τα µνηµεία και τα έργα του ελληνικού πολιτι-
σµού, ο οποίος αποτελεί τη βάση του σύγχρονου ευ-
ρωπαϊκού πολιτισµού. Επίσης, η εκδροµή εξυπηρε-
τούσε και ψυχαγωγικούς σκοπούς, µέσα σε σαφώς 
προκαθορισµένα πλαίσια, τα οποία θα έπρεπε να 
συνάδουν µε τον βασικό σκοπό και το πνεύµα της 
εκδροµής.

Οι µαθητές, την πρώτη µέρα είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού 
κράτους, το Ναύπλιο. Ακολούθως, αναχώρησαν για 
την Πάτρα, το συγκοινωνιακό, εµπορικό και τουριστι-
κό κέντρο της Πελοποννήσου, όπου και διανυκτέρευ-
σαν το πρώτο βράδυ. Την επόµενη µέρα, επισκέφθη-
καν τον χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, έναν τόπο που 
πριν από χιλιετηρίδες κατάφερε µε τη δυναµική του 
να ενώσει όλους τους Έλληνες µε το πνεύµα της 
άµιλλας που έµελλε να’ αφήσει στην ανθρωπότητα 
µια πολύτιµη κληρονοµιά. Νωρίς το απόγευµα, επέ-
στρεψαν και πάλι στην Πάτρα, προσκύνησαν στην 
εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και περιηγήθηκαν στο Ρω-
µαϊκό στάδιο, στο Ρωµαϊκό υδραγωγείο και στο Φρού-
ριο των Πατρών. Την τρίτη µέρα αναχωρήσαν για τα 
Καλάβρυτα. Στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων 
βρίσκονται δύο ιερά προσκυνήµατα µε πανελλήνια 
ακτινοβολία και µακραίωνη ιστορική διαδροµή, 
άρρηκτα συνδεδεµένα µε το θρησκευτικό συναίσθη-
µα των Ελλήνων. Η Μονή της Αγίας Λαύρας διαθέτει 
µοναδικά κειµήλια στο σκευοφυλάκιό της, όπως το 
λάβαρο του Αγώνα, τα χρυσοκέντητα άµφια του 
Παλαιών Πατρών Γερµανού, την κάρα του Αγίου Αλε-
ξίου, πολύτιµα Ευαγγέλια και τον επιτάφιο του 1794, 
το µοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, στο οποίο βρέ-
θηκε η εικόνα της Παναγίας φιλοτεχνηµένη από τον 
Ευαγγελιστή Λουκά. 
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Έπειτα, πήραν το τρενάκι µε το όνοµα «Οδοντω-
τός» µε προορισµό το Διακοφτό όπου και τους περίµε-
ναν τα λεωφορεία τους. Το τρένο πέρασε µέσα από 
άγρια τοπία µε καταρράκτες από µικρά τούνελ όπου 
ανάµεσα στα µικρά ανοίγµατα προλαβαίνουµε να δια-
κρίνουµε στην απέναντι όχθη µεγάλη βραχοσκεπή µε 
διαδοχικές σπηλαιώδεις αίθουσες.

Τελευταίος σταθµός ήταν η πρωτεύουσα της Ελλά-
δας, η Αθήνα. Αξιώθηκαν να προσκυνήσουν στο µονα-
στήρι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντως και στον Άγιο 
Εφραίµ, στη Νέα Μάκρη. Ξεναγηθήκαν στο Νέο Μου-
σείο Ακροπόλεως, στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο, στο Ζάπ-
πειο, στο Σύνταγµα και στις Στήλες του Ολυµπίου Διός.

Φυσικά, δεν παραλείψαν να επισκεφθούν το Μο-
ναστηράκι και την Πλάκα και το βράδυ διασκέδασαν 
στου Ψυρρή.
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Δηµιουργική ανακύκλωση

Η καθηγήτρια της Τέχνης κ. Ελένη Μπάρρον, µε τους µαθητές Κωνσταντίνο Χατζιηχαµπή Γ6.1, Βασίλη 
Αλεξάνδρου Γ6.1 και Παναγιώτη Ιωάννου Γ5.1 αξιοποίησε χρησιµοποιηµένα παπούτσια ως πρώτη ύλη για τη 
δηµιουργία ενός έργου. Το έργο ακολούθως φωτογραφήθηκε, έγινε αφίσα και στάλθηκε στο διαγωνισµό του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και της Σχολής 
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου για τη δηµιουργία αφίσας µε θέµα: 
«Περιβάλλον και Υγεία».
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Στα πλαίσια της «Μέρας Τραγουδιού», που καθιερώ-
θηκε από πέρσι να γιορτάζεται σε όλα τα σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης την 27η Απριλίου, διοργανώθηκαν οι πιο 
κάτω δράσεις:

1. Βιωµατικό - Επιµορφωτικό σεµινάριο, για τη χρήση 
της φωνής σε διαφορετικά είδη µουσικής (παραδο-
σιακό, έντεχνο, λάτιν, τζαζ και Ροκ), µε τον µουσικό 
Λευτέρη Μοσχοβία, υπό την επίβλεψη των καθηγη-
τριών Μουσικής του Σχολείου.

 Το σεµινάριο διήρκησε 2 ώρες και σε αυτό συµµετεί-
χαν 26 µαθητές/τριες των τµηµάτων Μουσικής κα-
τεύθυνσης  Λυκειακού Κύκλου.

2. Συναυλία στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια 
του δευτέρου διαλείµµατος.

Μέρα τραγουδιού

«Χωρίς µουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος» 
Φρήντριχ Νίτσε, Γερµανός φιλόσοφος

«Η µουσική είναι η πιο δυνατή µορφή µαγείας» 

Marilyn Manson, Αµερικανός µουσικός
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Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθελοντών 
Together Cyprus διοργάνωσαν εκστρατεία καθαρισµού «Let's Do It! 
Cyprus–καθαρίΖΩ την Κύπρο», κατά την εβδοµάδα 23–29 Απριλίου. 
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, το Σχολείο µας συµ-
µετείχε στην εκστρατεία καθαρίζοντας την περιοχή Αγίας Θέκλας, 
την Κυριακή 29 Απριλίου. Σκοπός της συµµετοχής µας ήταν η ανά-
πτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης . 

Let's Do It! Cyprus    «KαθαρίΖΩ την Κύπρο»

Την Τετάρτη 9η Μαΐου, οι µα-
θήτριες της Β’ Λυκείου: Μαρία 
Συµεού, Στυλιανή Πίτσιλλου, 
Μυριάνθη Πάτσικα, Άντρια Πα-
πασταύρου Β1.1, Ολυµπιάδα 
Χρυσοστόµου Β3.1, Άννα Ζέ-
νιου και Αντωνία Καούνα Β6.1 
µε συνοδό την κ. Έλενα Στάθη 
- Χριστοφή, καθηγήτρια Αγγλι-
κών, συµµετείχαν στην εκδή-

λωση «Διάλογος µε τους Νέους». Την εκδήλωση 
διοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Κύπρο. Οι µαθητές/τριες  συζήτη-
σαν µε τον Υπουργό Γεωργίας,  Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, τον Επικεφαλής 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο, κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο και τον Επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, κ. Ανδρέα 
Κεττή.

Διάλογος µε τους νέους
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Μαθητές και µαθήτριες του Σχολείου µας βρα-
βεύτηκαν / διακρίθηκαν στους πιο κάτω διαγωνι-
σµούς / αθλητικούς αγώνες:

1. Βραβείο « Φώτη Πίττα»

 Πέτρου Γιώργος Γ3.1 
 Μαθητής µε την υψηλότερη βαθµολογία σε όλα 

τα τετράµηνα, τελικές εξετάσεις στην Α’ και Β’ 
τάξη και στο πρώτο (1ο) τετράµηνο της Γ' τάξης.

Διακρίσεις - Βραβεία σε Διαγωνισµούς 
Νέων Ελληνικών 

2. 5ος Διαγωνισµός Διασκευής - Δραµατοποίησης 
στίχων του ποιητή Κώστα Μόντη.

 1ο Παγκύπριο Βραβείο: 
 Τίτλος Δρώµενου «Διάψευση»
 Μαρία Αντωνίου Β3.3, Χαράλαµπος Σωτηρόπου-

λος Β6.1, Αναστάσιος Τζιόµπανος Β3.2

3. 2ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισµός Παραγωγής Γρα-
πτού Λόγου για τη Β' Λυκείου

 1ο βραβείο: Αναστάσιος Τζιόµπανος Β3.2

 (Ο µαθητής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο 
Στρασβούργο).

4. 2ος Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισµός Με-
λέτης / Έρευνας για τη Μέση (Δηµόσια - Ιδιω-
τική) Εκπαίδευση µε θέµα: «Ιστορίες Αµµοχώ-
στου: Ήθη-Έθιµα-Παρδόσεις-Καθηµερινότητα»

 2ο Βραβείο: «Αµµόχωστος η πόλη της καρδιάς 
µας»

 Γεωργία Κάρυου Γ5.1, Φωτεινή Χριστοφή Γ5.1, 
Αικατερίνη Παπαϊωάννου Γ1.1

5. Β' Πανελλήνιος και Παγκύπριος Μαθητικός 
Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισµός 
(Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδος) µε θέµα: «Οι ήρωες τους 
αγώνες του Ελληνισµού για ελευθερία, πηγή 
έµπνευσης των νέων στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο»

 Κατηγορία: Βίντεο - 2ο Βραβείο

 Οµαδική εργασία των µαθητριών: Γεωργία Κά-
ρυου Γ5.1,  Φωτεινή Χριστοφή Γ5.1

 Κατηγορία: Ποίηση -  Έπαινος
 Κυριακή Κυρλιτσιά Β5.2

6. Διαγωνισµός Ποίησης και Ζωγραφικής Δήµου 
Μόρφου, την Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Μόρφου και το Δηµο-
τικό Συµβούλιο Νεολαίας Δήµου Μόρφου 2018

1ος  Έπαινος (Ζωγραφική): Αντωνία Μιχαηλά Β4.2 

7. ΙΑ’ Παγκύπριος Διαγωνισµός Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Κύπρου. Κατηγορία: Έκθεση Ιδεών

 Τιµητική Διάκριση: Άννα-Μαρία Δηµητρίου Γ3.2

Διακρίσεις - Βραβεία σε διαγωνισµούς
Μαθηµατικών

8. Επαρχιακός Διαγωνισµός Μαθηµατικών Δηµοτι-
κό – Γυµνάσιο – Λύκειο (Κ.Υ.Μ.Ε.)
Γ' Λυκείου
 1ο βραβείο: Ανδρέας Μιλτιάδους Γ3.2
 2ο βραβείο: Κυριάκος Κάρυος  Γ3.1
 Έπαινος: Γιώργος Πέτρου  Γ3.1
Β' Λυκείου
 1ο βραβείο: Λίνος Παπαγιάννης  Β3.2
 3ο βραβείο: Ολυµπιάδα Χρυσοστόµου Β3.1
 Έπαινος: Γρηγορία Χριστοφή Β3.2
Α' Λυκείου
 2ο βραβείο: Ροδούλα Κάρυου A2.2

9. Παγκύπριος Διαγωνισµός Μαθηµατικού Θεά-
τρου Matheatre Cyprus

 1ο βραβείο: Ολυµπιάδα Χρυσοστόµου Β3.1,  
Παναγιώτα Μάρκου Β3.2, Λίνος Παπαγιάννης 
Β3.2, Γρηγορία Χριστοφή Β3.2, Χαράλαµπος 
Σωτηρόπουλος Β6.1

10. Παγκύπριος Διαγωνισµός στη συγγραφή Μαθη-
µατικού Δηµοσιογραφικού άρθρου µε θέµα «Τα 
Μαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή»

 2ο βραβείο: Ολυµπιάδα Χρυσοστόµου Β3.1
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11. Πανευρωπαϊκός Διαγωνισµός Euromathea-
tre(Πολώνια)

 3ο βραβείο: Ολυµπιάδα Χρυσοστόµου Β3.1, 
Παναγιώτα Μάρκου Β3.2, Λίνος Παπαγιάννης 
Β3.2, Γρηγορία Χριστοφή Β3.2, Χαράλαµπος 
Σωτηρόπουλος Β6.1

12. Παγκύπριος Διαγωνισµός Στατιστικής «ESO»
 3ο βραβείο: Λίνος Παπαγιάννης Β3.2, Κυριάκος 

Κάρυος Γ3.1, Ανδρέας Μιλτιάδους Γ3.2

Διακρίσεις - Βραβεία σε Αθλητικές Δραστηριότητες

Οι αθλητικές διακρίσεις βρίσκονται στην σελίδα 86.

Διακρίσεις – Βραβεία σε Μουσικούς Διαγωνισµούς

13. 9ο Παγκύπριο Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης 
Τραγουδιού «Μάριος Τόκας – Κώστας Μό-
ντης» 2017-2018

 1ο βραβείο στην κατηγορία Λυκείων

 Τίτλος Τραγουδιού: Σµύρνη
 Στίχοι και Μουσική: Στυλιανή Πίτσιλλου Β1.1

 Συντελεστές: 
 Στυλιανή Πίτσιλλου Β1.1 Σόλο τραγούδι
 Κυπριανός Παπαϊωάννου Γ1.1 Φωνή
 Αντωνίου Μαρία Β3.3  Φωνή/Κρουστά
 Χαράλαµπος Σωτηρόπουλος Β6.1  Πιάνο
 Πέτρος - Γιάννης Χωλ Γ6.1  Κλαρίνο
 Πέτρος Παϊτής Β6.1 Βιολί
 Παναγιώτης Παρασκευά Α4.1 Μπουζούκι
 Μαρία Πέτρου Β6.1  Κρουστά

 1ο βραβείο στην κατηγορία Μουσικών Λυκείων
 Τίτλος Τραγουδιού: Ο γυρισµός της Αµµοχώ-

στου
 Στίχοι και Μουσική: Κυριακούλα Κυριαζή Γ6.1
 Συντελεστές:
 Κυριακούλα Κυριαζή Γ6.1 Σόλο Τραγούδι
 Άννα Ιωάννου Γ6.1  Φωνή
 Αγγέλικα Χριστοδούλου Α2.1 Φωνή
 Θεοφάνης Θεοφάνους Β6.1  Βιολί
 Χαράλαµπος Σωτηρόπουλος Β6.1 Πιάνο/Φω- 

νητικά
 Ραφαήλ Ιωάννου Β6.1 Κιθάρα/Φωνητικά
 Ιάκωβος Μακρής Β3.3 Ηλεκτρικό Μπάσο
 Δήµητρα Θεοδούλου Γ6.1 Ντραµς

14. 3ος Πανελλήνιος και Παγκύπριος Μουσικός 
Διαγωνισµός της  Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών 2017-2018 στις κατηγορίες: Μελοποίηση 
Ποίησης, Ενορχήστρωση.

 Πρώτος  Έπαινος και στις δύο κατηγορίες: 

 Ιάκωβος Μακρή Β3.3 µε το µουσικό έργο 
«Παντούµ», σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Στο 
τραγούδι η Στυλιανή Πίτσιλλου Β1.1

15. 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 2017 
- 2018 «Κύπρος-Ελλάδα - Οµογένεια: Εκπαι-
δευτικές γέφυρες»

 1ο Βραβείο στην κατηγορία «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
- ΤΡΑΓΟΥΔΙ»:  Κυριακούλλα Κυριαζή Γ6.1 

 Τίτλος Τραγουδιού: Ο γυρισµός της Αµµοχώ-
στου 

 Έπαινοι στους µαθητές/τριες που συµµετείχαν 
στην εκτέλεση του τραγουδιού:

 Άννα Ιωάννου Γ6.1, Δήµητρα Θεοδούλου Γ6.1,  
Ραφαήλ Ιωάννου Β6.1, Θεοφάνης Θεοφάνους 
Β6.1, Χαράλαµπος Σωτηρόπουλος Β6.1, Ιάκω-
βος Μακρή Β3.3, Αγγέλικα Χριστοδούλου Α2.1

Διακρίσεις-Βραβεία σε Διαγωνισµούς Τέχνης

16. 7ος Παγκύπριος Διαγωνισµός Εικαστικών 
Τεχνών

 Κατηγορία: Μνηµειακά 
 2ο βραβείο: µαθητές Καλών Τεχνών Β’ και Γ’�
                                  Τάξης

17. Παγκύπριος Διαγωνισµός Ζωγραφικής της 
Διεθνούς Διαφάνειας- Κύπρος

 2ο βραβείο: Ανδριανή Δηµητρίου Γ6.1, Χριστίνα 
Μιχαήλ Γ6.1

 3ο βραβείο: Στυλιανή Ιωακείµ Α2.1

18. Διαγωνισµό «Σκίτσου, Εικονογραφηµένης Ιστο-
ρίας - Κόµικς για την Ιστορία της Κύπρου».

 1ο βραβείο: Αντωνία Μιχαηλά Β4.2

 2ο βραβείο: Στέλιος Χρίστου Γ6.1

Διακρίσεις - Διαγωνισµοί σε Διαγωνισµούς για την 
ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 

19. Παγκύπριος διαγωνισµός iWhiz.

 3η θέση: Οµάδα µαθητών του Σχολείου

20. Διαγωνισµός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 
παραγωγή σύντοµου βίντεο από µαθητές για 
την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2017-2018 
µε θέµα: «Δηµιούργησε, επικοινώνησε και µοι-
ράσου µε σεβασµό:  Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξε-
κινά από εσένα» 

  Έπαινος: Κωνσταντίνα Βραχίµη Β3.3
  Αντώνης Ευθυµίου Β3.3
  Στέφανη Κάρυου Β3.3 
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Διακρίσεις- Βραβεία σε Διαγωνισµούς Φυσικής

21. 32η Ολυµπιάδα Φυσικής – Επαρχιακό Επίπεδο - 
Α’ φάση

 Γ' Λυκείου 

  1η θέση: Κυριάκος Κάρυος Γ3.1

  2η θέση: Αντρέας Μιλτιάδους Γ3.2

  5η θέση: Γεώργιος Πέτρου Γ3.1 

 Α' Λυκείου

  3η θέση: Ροδούλα Κάρυου Α2.2

22. 32η Ολυµπιάδα Φυσικής Β' φάση – Παγκύπριο 
Επίπεδο 

 4η θέση: Κυριάκος Κάρυος Γ3.1

 5η θέση : Αντρέας Μιλτιάδους Γ3.2

 (Οι πιο πάνω µαθητές ανήκουν στην οµάδα που 
θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Παγκόσµια 
Ολυµπιάδα Φυσικής στη Λισσαβόνα).

Διακρίσεις- Βραβεία σε Διαγωνισµούς Χηµείας

23. 25η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Χηµείας Γ’ Λυκείου
 Έπαινος: Κυριάκος Κάρυος Γ3.1

24. 18η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Χηµείας Α’ & B’ 
Λυκείου

 Χάλκινο µετάλλιο: Ανδριανή Χρυσοστόµου Α2.2
 Έπαινος: Ροδούλα Κάρυου Α2.2

Διακρίσεις- Βραβεία σε Διαγωνισµούς Βιολογίας

25. Ερευνητική εργασία από µαθητές µε τίτλο 
«Μικροπλαστικά στο ... πιάτο µας!»

 1ο Βραβείο (Χρυσό µετάλλιο)
 Κωνσταντίνα Κυριάκου Β3.1, Δηµήτρης Καραπά-

σιης Β4.1, Μαρία Σάντη Β3.2, Μαρία Πασχάλη 
Α4.1

26. 15η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Βιολογίας (Β’ φάση)

 3η θέση (Χρυσό µετάλλιο)
  Γιώργος Πέτρου Γ3.1 
  (Ο πιο πάνω µαθητής ανήκει στην οµάδα που 

θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Παγκόσµια 
Ολυµπιάδα Βιολογίας στην Τεχεράνη)

 15η θέση (Χρυσό µετάλλιο)
  Ραφαέλλα Κωνσταντίνου Γ3.1  

 15η θέση (Χρυσό µετάλλιο)
  Χριστόφορος Χατζηανδρέας Γ3.1 

Είναι γεγονός ότι, η θεµελίωση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης βασίστηκε στην οικονοµική συνεργασία µεταξύ των 
κρατών-µελών της, µε στόχο τη δηµιουργία των καταλ-
λήλων προϋποθέσεων για οικονοµική ανάπτυξη και ευη-
µερία όλων των κρατών µελών της γηραιάς ηπείρου. 
Αδιαµφισβήτητα, η ενότητα µεταξύ των κρατών µελών µέ-
σα σε ένα ένοικο πλαίσιο οικονοµίας µπορούσε να συµ-
βάλει στην καλύτερη συνεργασία, στη διασφάλιση της 
ειρήνης και στην εξασφάλιση της συνεχούς προόδου, 
ιδιαίτερα µετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσµίου πολέ-
µου, όταν υπήρχε µεγάλη ανάγκη για αναστήλωση της 
Ευρώπης. Εποµένως, δηµιουργήθηκε µια κοινότητα που 
στηριζόταν στην δίκαιη και ελεγχόµενη αξιοποίηση των 
πρώτων υλών για την αποκατάσταση της καταστροφής 
που βίωσε η ανθρωπότητα στη διάρκεια του πολέµου 

Εύλογα λοιπόν, διαπιστώνουµε ότι το συνεκτικό στοι-
χειό του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος όπως το οραµατι-
στήκαν οι αρχιτέκτονες του ήταν η οικονοµία δηλαδή οι 
οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των κρατών και όχι οι αξίες 
του κάθε πολιτισµού. Αυτό όµως έχει ως αντίκτυπο, από 
µια ενδεχόµενη οικονοµική κρίση να διαταραχτούν οι 
σχέσεις µεταξύ των κρατών και από οικονοµική κρίση να 

εξελίχθεί σε πολιτικό και κοινωνικό χάος µε αλλεπάλλη-
λα κατάγµατα συνοχής και απρόβλεπτες συνέπειες. Ας 
σηµειώσουµε λοιπόν, ότι τα προαναφερθέντα δυστυχώς 
επικρατούν στις µέρες µας, αφού η οικονοµική κρίση έχει 
ήδη ξεσπάσει και οδηγούµαστε µέρα µε τη µέρα σε µεγα-
λύτερα αδιέξοδα. Πού είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οι αξίες, τα ιδανικά, η αλληλεγγύη;

Όλα αυτά θυσιάζονται στον βωµό των οικονοµικών 
συµφερόντων. Οι σχέσεις ανάµεσα στα κράτη µέλη κλο-
νίζονται, οι αντιπαλότητες οξύνονται και οι σκληροί αντα-
γωνισµοί διαταράσσουν τις ισορροπίες και απειλούν µε 
διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εποµένως, το µέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαγράφεται ζοφερό, γι’ αυτό 
«Αν ήταν να ξαναρχίσουµε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης θα έπρεπε να αρχίσουµε από τον πολιτισµό 
και όχι από την οικονοµική ένωση» όπως πολύ εύστοχα 
διατυπώνει η Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ.

Είναι γεγονός, ότι ο πολιτισµός ως αγωγή ψυχής, δεν 
έχει σύνορα και ενώνει τους λαούς καθώς χτίζει γέφυρες 
και προωθεί τη φιλία, τη συνεργασία και την ειρηνική συµ-
βίωση. Παράλληλα, η πολιτιστική ανάπτυξη βοηθά στην 
ανάπτυξη της οικονοµίας αλλά και στην εξέλιξη σε όλους 

Πρώτο βραβείο

2ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισµός Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τη Β' Λυκείου
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τους τοµείς. Γι’ αυτό, η επένδυση στον πολιτισµό της Ευ-
ρώπης και στην πολιτιστική ιδιαιτερότητα του κάθε λαού 
επιβάλλεται στις µέρες µας. Μόνο έτσι θα εδραιωθεί 
στην Ευρώπη του σήµερα και του αύριο, η πρόοδος, η 
ευηµερία, η δηµοκρατία, η ελευθερία και όχι η κρίση ο 
ανταγωνισµός, ο ρατσισµός και οι συγκρούσεις.

Χρέος µας λοιπόν, ως ενωµένη πατρίδα, είναι να προ-
βάλουµε τα στοιχεία του πολιτισµού µας, έτσι ώστε να δη-
µιουργήσουµε µια συνεργασία, που να βασίζεται στα ιδα-
νικά του ανθρώπινου γένους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ως 
Έλληνες µπορούµε να αναλάβουµε τη µεγαλύτερη ευ-
θύνη να µεταλαµπαδεύσουµε στην Ευρώπη τις αρχές και 
τις αξίες του πολιτισµού µας, όπως κάναµε άλλωστε και 
παλαιοτέρα. Η Ευρωπαϊκή  Ένωση από το όνοµα της µέ-
χρι την κουλτούρα της αλλά και τον τρόπο σκέψης στηρί-
χτηκε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, στην αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία, στην τέχνη και στις επιστήµες και 
κυρίως στους δηµοκρατικούς θεσµούς.

Εάν, λοιπόν, κάθε ευρωπαίος πολίτης γινόταν κοινω-
νός των επιτευγµάτων του αρχαίου πνεύµατος και αξιο-
ποιούσε όλα εκείνα τα στοιχεία που ενώνουν τους λαούς, 
τότε η ανθρωπότητα θα γνώριζε την αλληλεγγύη, τον σε-
βασµό, το φιλότιµο…

Παράλληλα όµως και ο κάθε Κύπριος και Έλληνας πο-
λίτης πρέπει να σέβεται και να εκτιµά πέρα από τη δική 
του ιστορία και πολιτισµό και την ιστορία και τον πολιτι-
σµό των άλλων λαών και να µπορεί µε κριτική σκέψη να 
επιλέγει, να αξιοποιεί όλα τα στοιχεία, που θα τον οδηγή-
σουν στην εξέλιξη και την πρόοδο µέσα στην πολιτισµική 
Ευρώπη.

Εποµένως, εκείνο που συνδέει τους ανθρώπους και 
τους λαούς και αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο στην ειρη-

Πρώτο και Δεύτερο Βραβείο

Στις 27 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού η τελετή βράβευσης των µαθητών 
που διακρίθηκαν στον διαγωνισµό «Σκίτσου, Εικονογραφη-
µένης Ιστορίας - Κόµικς για την Ιστορία της Κύπρου». Από το 
σχολείο µας βραβεύτηκαν οι: 

1. Αντωνία Μιχαηλά Β4.2, 1o βραβείο, 

2. Στέλιος Χρίστου Γ6.1,  2o βραβείο.

Διαγωνισµός «Σκίτσου, Εικονογραφηµένης Ιστορίας - Κόµικς 
για την Ιστορία της Κύπρου»

νική συνύπαρξη των λαών της Ευρώπης είναι η παιδεία 
και ο πολιτισµός. Αν λοιπόν αξιοποιούσαµε την πλούσια 
πολυπολιτισµική κληρονοµιά του νησιού µας θα µπορού-
σαµε να µεταβάλουµε την Ευρώπη από έναν οικονοµικό 
σύνολο σε µια ήπειρο συνεργασίας και αλληλεγγύης, 
όπου κανένας δεν θα διαφέρει από τον άλλο, γιατί το χρώ-
µα, η γλώσσα, η θρησκεία δεν µας χωρίζουν: Μονάχα η 
παιδεία. 

Εκτός όµως από την παιδεία, ενοποιητικό στοιχείο 
στην ειρηνική συνύπαρξη µπορεί να αποτελέσει και η 
πλούσια πολυπολιτισµική παράδοση της Κύπρου, αφού η 
µικρή Κύπρος έχει µακραίωνη ιστορία και αποτελούσε 
ανέκαθεν σταυροδρόµι πολιτισµών. Στην Κύπρο συναντά 
κανείς κατάλοιπα και επιδράσεις τόσο από τη Δύση όσο 
και από την Ανατολή.

Σηµαντικότατα κτήρια, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, 
γοτθικά µνηµεία, µουσουλµανικά τεµένη, κάστρα µε-
σαιωνικά, ενετικά αµυντικά οχυρά και τόσα αλλά συνυ-
πάρχουν και προβάλλουν την πολιτισµική ποικιλοµορφία 
του νησιού. Ακόµη τα ήθη, τα έθιµα, τα ποιήµατα, η µουσι-
κή, η γλώσσα έχουν µέσα στους αιώνες διαµορφωθεί µε 
στοιχεία από άλλους λαούς που πέρασαν από την Κύπρο. 
Παρόλα αυτά το νησί, ως µικρή πολυπολιτισµική Ευρώπη 
διατήρησε την ιδιαιτερότητα του, την εθνική και θρησκευ-
τική φυσιογνωµία του.

Ας µην µας τροµάζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
πολιτιστικό σύνολο. Ο κάθε λαός και ο κάθε πολιτισµός 
µπορεί να καταθέσει την ιδιαιτερότητά του µε απόλυτο 
σεβασµό σε ένα πλούσιο, πολύχρωµο ψηφιδωτό παρα-
δόσεων και πολιτιστικών στοιχείων.

Αναστάσης Τζιόµπανος Β3.2

Η Κύπρια γυναίκα

Προσωπογραφείται η κλασική µορφή της Κύπριας γυναίκας, µε τη χαρακτηριστική αυστηρή έκφραση που φανερώνει 
τον πόνο της πικρής απώλειας, και το ρυτιδιασµένο πρόσωπο που φανερώνει τον ακάµατο µόχθο της µάνας για την 
επιβίωση της οικογένειάς της.

Φορά την παραδοσιακή µαύρη µαντήλα, ως ένδειξη πένθους για τον χαµό αγαπητών της προσώπων. Είναι η µάνα του 
καθηµερινού αγωνιστή, του ήρωα που έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία, του κύπριου αγνοούµενου. Στο πρόσωπό της 
αποτυπώνεται ο πόνος της για τα χαµένα παιδιά της ή τον χαµένο της σύζυγο, λόγω των αγώνων των Ελληνοκυπρίων για 

Πρώτο Βραβείο
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Πηγή έµπνευσης

Η σκληρή και καταπιεστική περίοδος από το 1933 µέχρι και το 1939, που 
έµεινε στην ιστορία ως Παλµεροκρατία, αποτέλεσε την έµπνευση για το έργο 
µας.

Ιστορικά γεγονότα

Το έργο αναφέρεται στην Παλµεροκρατία, που επιβλήθηκε στο νησί µετά 
τον Οκτώβριο του 1931, µε αφορµή το πρώτο επαναστατικό ξέσπασµα ενα-
ντίον των Άγγλων. Οι αγρότες και οι εργάτες του νησιού βρίσκονταν σε άθλια 
κατάσταση. Η ανοµβρία και η βαριά φορολογία έφεραν τον λαό στο απρο-
χώρητο. Μια επιπρόσθετη φορολογία που επέβαλε δικτατορικά ο κυβερνή-
της Στορς οδήγησε στην έκρηξη του λαού. Οι βουλευτές του Νοµοθετικού 
Συµβουλίου παραιτήθηκαν και µε πρωτοστάτη τον Μητροπολίτη Κιτίου Νικό-
δηµο Μυλωνά, οργανώθηκαν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαµαρτυ-
ρίας. Η πορεία στη Λευκωσία ξέφυγε από τον έλεγχο των ηγετών και οι δια-
µαρτυρόµενοι λιθοβόλησαν και έκαψαν το Κυβερνείο. Η αγγλική κυβέρνηση 
εξόρισε όσους θεωρήθηκαν ηγέτες του κινήµατος, εκδικητικά κατήργησε το 
Νοµοθετικό Συµβούλιο και έλαβε τιµωρητικά µέτρα.

Το 1932 εγκατέλειψε το νησί ο Κυβερνήτης Στορς και τον διαδέχθηκε ο 
Πάλµερ. Ο νέος Κυβερνήτης επέβαλε στο νησί δικτατορικό καθεστώς µέχρι 
και το 1940 που άρχισε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Πιο συγκεκριµένα ο 
Πάλµερ κατάργησε τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και διόρισε ο ίδιος 
δηµάρχους και κοινοτάρχες. Για τον έλεγχο της εκπαίδευσης διόρισε ο ίδιος 
τους δασκάλους, µε βασικό κριτήριο την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας και καθόρισε τη διδακτέα ύλη. Επέβαλε καθεστώς λογοκρισίας του τύ-
που, απαγόρευσε την ανάκρουση του εθνικού ύµνου, την κατοχή ελληνικής 
σηµαίας, την ανάρτηση εικόνων µε εθνικούς ήρωες.

Παρουσίαση έργου – ερµηνεία συµβόλων, λεκτικών σχολίων

Το σκίτσο παρουσιάζει εξώφυλλο εφηµερίδας. Η εφηµερίδα, διαχρονικά 
συµβολίζει την ελεύθερη έκφραση και σκέψη. Στα αριστερά εµφανίζεται η 
σκληρή φυσιογνωµία του δικτάτορα Πάλµερ και στα δεξιά οι Κύπριοι, 
οργισµένοι και διεκδικητικοί. Οι λέξεις εκλογές – παιδεία είναι τα ζητούµενα 
της δηµοκρατίας. Ο χάρτης της Κύπρου δηλώνει τον τόπο όπου διαδρα-
µατίζονται τα γεγονότα. Επιλέγηκε το χρώµα που έχει η Κυπριακή σηµαία ως 
στοιχείο που συνδέει το παρόν µε το παρελθόν, γιατί το αίτηµα για δηµο-
κρατία και ελευθερία παραµένει.

Στέλιος Χρίστου Γ6.1

ένωση µε την Ελλάδα ή εξαιτίας της τουρκικής εισβολής. Ωστόσο, το βλέµµα 
της παραµένει αγέρωχο και περήφανο, γιατί είναι η γνήσια Κύπρια µάνα που 
γέννησε ήρωες. Ταυτόχρονα, στο πρόσωπό της αντικατοπτρίζονται τα βάσανα 
και οι κακουχίες που είχε βιώσει εξαιτίας της δύσκολης καθηµερινής ζωής 
της, από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι και σήµερα, εφόσον ανέκαθεν 
ασχολείτο µε τη γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και µε την ανατροφή των 
παιδιών της, και µάλιστα σε χαλεπούς καιρούς.

Η Κύπρια γυναίκα παραµένει βαθιά θρησκευόµενη. Το γεγονός αυτό 
φαίνεται από τον σταυρό που φορά στον λαιµό της. Από τους προϊστορικούς 
χρόνους η Κυπρία γυναίκα έχει σηµαντική σχέση µε τη θρησκεία. Για να 
δείξω αυτή τη διαχρονία, την πίστη της στη θρησκεία και τη σταθερότητά της 
στην παράδοση, σχεδίασα το σταυρόσχηµο ειδώλιο (σήµα κατατεθέν της 
προϊστορικής εποχής της Κύπρου) στο σηµείο της καρδιάς της.

Αντωνία Μιχαηλά Β4.2

Δεύτερο Βραβείο
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Euromath - Euroscience 2018

Οι µαθητές και µαθήτριες κέρδισαν Πρώτο Παγκύπριο Βραβείο στον Διαγωνισµό 
Matheatre Cyprus 2018 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον Ευρωπαϊκό δια-
γωνισµό Euromatheatre 2018 στην Πολωνία, παρουσιάζοντας µε µεγάλη επιτυχία 
το έργο «Πράξεων Σχέσεις», αποσπώντας εξαιρετικότατα σχόλια από τους κριτές. 
Στην Πολωνία η οµάδα των µαθητών κέρδισε το Τρίτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο.

 Συγχαρητήρια στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, στους µαθητές Λίνο Παπα-
γιάννη Β3.2, Χαράλαµπο Σωτηρόπουλο Β3.1, στις µαθήτριες Γρηγορία Χριστοφή 
Β3.2, Παναγιώτα Μάρκου Β3.2 και Ολυµπιάδα Χρυσοστόµου Β3.1.

Πρώτο Παγκύπριο Βραβείο - Τρίτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο
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Δεύτερο Παγκύπριο Βραβείο

Η µαθήτρια του  Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, Ολυµπιάδα Χρυσοστόµου Β3.1, έλαβε µέρος στο Διαγωνισµό Συγ-
γραφής δηµοσιογραφικού άρθρου φιλοσοφικού προβληµατισµού και έκφρασης ιδεών µε θέµα: «Τα Μαθηµατικά στην 

 Καθηµερινή Ζωή», εξασφαλίζοντας το 2ο Παγκύπριο Βραβείο. Ο Διαγωνισµός διεξήχθη στα πλαίσια των εργασιών του 
ΙΔ'  Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηµατικά, που οργάνωσε η Κυπριακή Μαθηµατική Εταιρεία.

 Διαγωνισµός συγγραφής µαθηµατικού άρθρου

Συγχαρητήρια στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα που 
εξασφάλισε Τρίτο Παγκύπριο Βραβείο στην κατηγορία Α’ Λυ-
κειακού κύκλου, στην εθνική φάση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Ολυµπιάδας (ΕSΟ) 2018, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διαγωνι-
σµού Στατιστικής. Ο διαγωνισµός διοργανώθηκε από τη Διεύ-
θυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σµού, τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και το Πανεπιστήµιο Κύ-
πρου. Με το Τρίτο Βραβείο στην εθνική φάση της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Ολυµπιάδας, οι µαθητές του Λυκείου Κοκκινοχω-
ρίων προκρίθηκαν στην Eυρωπαϊκή φάση της ΕSΟ που θα διεξα-
χθεί τον Μάϊο του 2018.

Διαγωνισµός Ευρωπαϊκής Στατιστικής Ολυµπιάδας ESO 2018

Τρίτο Παγκύπριο Βραβείο
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Το Φεστιβάλ πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου, 
στο θέατρο του Λανιτείου Λυκείου στη Λεµεσό. Σε αυτό παρουσιά-
στηκαν 13 τραγούδια, µετά από διαγωνισµό ανάµεσα σε σχολεία 
από όλη την Κύπρο. Το Σχολείο µας παρουσίασε τα τραγούδια 
«Σµύρνη» (Στίχοι και Μουσική: Στυλιανή Πίτσιλλου Β1.1) και «Ο 
γυρισµός της Αµµοχώστου» (Στίχοι και Μουσική: Κυριακούλα 
Κυριαζή Γ6.1). 

Τα πιο πάνω τραγούδια βραβεύτηκαν  στην κατηγορία Λυκείων 
και  Μουσικών Λυκείων.

  9ο Παγκύπριο Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού
«Μάριος Τόκας – Κώστας Μόντης» 2017-2018

 Παγκύπριο Βραβείο
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7ος Παγκύπριος Διαγωνισµός Εικαστικών Τεχνών 

Kατηγορία: Μνηµειακά 2ο βραβείο - Β  και Γ  Τάξη’ ’
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Την Παρασκευή, 8 Δεκεµβρίου, µε αφορµή την Παγκόσµια 
Μέρα κατά της Διαφθοράς, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση της 
Διεθνούς Διαφάνειας - Κύπρος. Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την 
αιγίδα του Έντιµου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν µαθητές Δηµοτικής, 
Γυµνασιακής και Λυκειακής Εκπαίδευσης που συµµετείχαν στον 
Διαγωνισµό Ζωγραφικής και Ποίησης µε θέµα τη Διαφθορά. Από 
το σχολείο µας βραβεύτηκαν οι µαθήτριες Ανδριανή Δηµητρίου 
Γ6.1, Χριστίνα Μιχαήλ Γ6.1 (2ο βραβείο) και Ιωακείµ Στυλιανή 
Α2.1 (3ο βραβείο).

Διαγωνισµός Διαφάνεια

Copyright ή Klopi-right?

Δηµιούργησε, επικοινώνησε και µοιράσου µε σεβα-
σµό. Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα. Το συ-
γκεκριµένο θέµα είναι πολύπλευρο και έχει πάρα πολ-
λές πτυχές που µπορούν να αναλυθούν. Επιλέξαµε να 
τονίσουµε ότι πρέπει να σεβόµαστε την πνευµατική ιδιο-
κτησία. Με άλλα λόγια σεβόµαστε αυτούς που δούλεψαν 
σκληρά για τις δηµιουργίες τους, είτε πρόκειται για µου-
σική, είτε για ταινίες, είτε για λογισµικό. Είναι πολύ εύκο-
λο, αλλά και ανέντιµο να «µοιραστείς» κάτι που δεν εί-
ναι δικό σου και αυτό ουσιαστικά δεν είναι µόνο κλοπή, 
αλλά και ασέβεια. Επιπλέον, υπάρχει κι ο κίνδυνος της 
καταστροφής των δεδοµένων σου από µόλυνση κακό-
βουλων προγραµµάτων. Στις µέρες µας δεν υπάρχει δι-
καιολογία: οφείλουµε να δηµιουργούµε, να επικοινω-
νούµε και να µοιραζόµαστε µε σεβασµό. Στο βίντεο έχου-
µε προσωποποιήσει τα πνευµατικά δικαιώµατα του ατό-
µου! Όταν σέβεσαι την πνευµατική ιδιοκτησία ενός ατό-
µου τότε, σέβεσαι και την ίδια την ανθρωπότητα. Ο αµοι-
βαίος σεβασµός στην εργασία και στη δηµιουργία οδηγεί 
σίγουρα σ’ ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο. 

Η ιδέα µας βασίζεται στην απλή καθηµερινή παρατή-

3ο βραβείο - Έπαινος

Διαγωνισµός για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

ρηση των συµµαθητών µας, που αλόγιστα κατεβάζουν ται-
νίες, µουσικές και παράνοµα προγράµµατα. Συνειδητο-
ποιήσαµε πόσα άτοµα εργάζονται για να γίνει µια ταινία, 
µια µουσική παραγωγή και το λογισµικό. Ουσιαστικά, 
όταν εµείς ανεύθυνα κατεβάζουµε ταινίες, µουσική και 
προγράµµατα, προκαλούµε οικονοµικά προβλήµατα στις 
εταιρίες που τα δηµιουργούν και κατά συνέπεια στερού-
µε θέσεις εργασίας που πιθανόν να διεκδικήσουµε στο 
µέλλον.

Όλη η οµάδα µας συµµετείχε στην παραγωγή του βί-
ντεο. Αρχίσαµε από την επιλογή της επικρατέστερης 
ιδέας, τη συγγραφή του σεναρίου για δηµιουργία του sto-
ryboard, την επιλογή και διαµόρφωση της ενδυµατολο-
γίας του, τη βιντεογράφηση και την επιλογή της µουσι-
κής. Ο Αντώνης, ο συµµαθητής µας, ανέλαβε την επεξερ-
γασία του βίντεο µε το Openshot και τα γραφικά των τί-
τλων µε το Blender.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο συγκεκριµένο βίντεο 
ήταν καθαρά συµβουλευτικός. Ο εκπαιδευτικός µας κα-
θοδήγησε στα στάδια υλοποίησης του βίντεο και µας υπο-
στήριξε µε τις συµβουλές του όσο αφορά το τεχνικό κοµ-
µάτι της επεξεργασίας µας.

2ο και 3ο βραβείο
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Χρησιµοποιήσαµε τον ανοικτό κώδικα λογισµικού Openshot (https://www. openshot. 
org/) για την επεξεργασία του βίντεο. Επίσης χρησιµοποιήσαµε τον ανοικτό κώδικα λογι-
σµικού Blender (https://www.blender.org/) για να δηµιουργήσουµε τα τρισδιάστατα γρα-
φικά των τίτλων. Όσον αφορά τη µουσική πήραµε άδεια από τον συνθέτη και µουσικό 
παραγωγό Ανδρέα Χριστοδούλου.

Σύνδεσµος: 
https://www.youtube.com/watch?v=7HkJVpdMCwk

Διαγωνισµός iWhiz

Το Σχολείο µας έλαβε την τρίτη θέση στον Παγκύπριο 
Διαγωνισµό iWhiz και βραβεύτηκε µε 8 tablets ! 

Το iWhiz είναι µια εφαρµογή για κινητά Android και IOS, 
όπου οι χρήστες προκαλούν ο ένας τον άλλο σε διάφορα τεστ 
ερωτήσεων. Κάθε πρόκληση αποτελείται από ένα τεστ 10 
ερωτήσεων που αφορούν στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στις 
ενότητες του Αναλυτικού Προγράµµατος της Πληροφορικής Α' 
Γυµνασίου µέχρι Β' Λυκείου, καθώς επίσης και σε γενικές 
γνώσεις Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να εκπαιδεύσει παιδιά ηλικίας 
12-16 χρονών σε θέµατα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου 
προσφέροντάς τους µια ευχάριστη ενασχόληση.

Tρίτη θέση
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Β Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Α
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ

Αποδέχοµαι- Σέβοµαι- Συµµετέχω

Στις 12 Οκτωβρίου µερίδα µαθητών του σχολείου µας, 
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διάλεξη από µέ-
λη της οµάδας aware (Μαρία Ζησιάδου, Κυριάκος Πιερί-
δης). Αντικείµενο της διάλεξης ήταν η ενηµέρωση και η 
ευαισθητοποίηση των νέων σε θέµατα που αφορούν τους 
πρόσφυγες και µετανάστες. Στη συνέχεια, οι µαθήτριες 
Κακούσιη Μαρία Β3.2 και Ηλία Μαρία Β3.2 εκπροσώπη-
σαν το Σχολείο µας σε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε 
στη Λευκωσία και παρουσίασαν ένα υποτιθέµενο ηµερο-
λόγιο ενός πρόσφυγα από τη Συρία µε τίτλο: «Προορι-
σµός: Ασαλάτου - Αλαζάιν». 

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Πριν ξεκινήσει ο πόλεµος ήµασταν µια ευτυχισµένη 
µεγάλη οικογένεια. Κάναµε όνειρα και µπορούσαµε 
εµείς τα παιδιά να παίζουµε ανέµελα στις αυλές, χωρίς 
να µας φοβίζει τίποτα. Ξαφνικά, αυτή η ανεµελιά χάθηκε. 
Τη θέση της πήρε ο φόβος, ο φόβος, ο φόβος. Οι γονείς 
µας έγιναν σκυθρωποί και δύσκολα µπορούσαν να µας 
χαµογελάσουν. Ένα βράδυ, µέσα στην αντάρα του πολέ-
µου ο πατέρας µάς ανακοίνωσε: Φεύγετε. Έτσι απλά. Φεύ-
γουµε. Για πού; Τι θα απογίνουµε; Πώς; Με ποιους; 

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Η µητέρα µου πούλησε τα πάντα, για να µπορέσουµε 
να ταξιδέψουµε. Ακόµα και το δαχτυλίδι του γάµου της! Οι 
κόποι µιας ζωής πουλήθηκαν για να κερδίσουµε µια πι-
θανότητα ζωής. Και έφτασε η µέρα που θα φεύγαµε. Ή 
µάλλον η νύχτα που θα φεύγαµε. Ο πατέρας δεν ταξίδευε 
µαζί µας. Εγκαταλείψαµε τη χώρα µας σαν κυνηγηµένοι. 
Μυστικά και κρυφά. Γύρισα πίσω, πριν µπω στη βάρκα 
και είδα τον πατέρα µου να κλαίει. Ο πατέρας µου ποτέ 

Διάλεξη aware

δεν έχει ξανακλάψει.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Άνθρωποι λυπηµένοι, άνθρωποι φοβισµένοι, άνθρω-
ποι αγχωµένοι. Αυτοί ήµασταν στη βάρκα. Άνθρωποι που 
προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τον πόλεµο. Θυµήθη-
κα το παραµύθι που µου έλεγε η γιαγιά µου για τον µικρό 
ραφτάκο που ένας αετός τον πήρε στην πόλη Ασαλάτου – 
Αλαζάιν. Εκεί, όπου όλοι ήταν ευτυχισµένοι. Άραγε εµείς 
θα βρούµε την δική µας Ασαλάτου – Αλαζάιν; Οι ελπίδες 
µου χάνονται. Η µάνα µου κλαίει ασταµάτητα και µας κρα-
τά τόσο σφιχτά που θα σκάσουµε. Ο αδερφός µου, ο 
Rashad, κλαίει και ζητά τον πατέρα µου. Το νεογέννητο δί-
πλα µας δεν άντεξε. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτήν την 
κραυγή της µάνας .

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Πέρασαν ηµέρες και ακόµα να φτάσουµε. Οι δυνάµεις 
µας, µας εγκαταλείπουν. Ήµαστε πεινασµένοι και κουρα-
σµένοι. Το κρύο µάς τσακίζει τα κόκαλα. Κατά τις πρωινές 
ώρες κάποιοι είδαν στεριά. Σωθήκαµε; Ποιος ξέρει; Η 
βάρκα µας παρασύρθηκε και κτύπησε στα βράχια. Πέσα-
µε όλοι στο νερό και παλεύαµε να µείνουµε ζωντανοί 
ουρλιάζοντας για βοήθεια. Το νερό ήταν τόσο κρύο... 
Ευτυχώς µας είδαν και ήρθαν διασώστες για βοήθεια. 
Είµαστε ζωντανοί. Μας πρόσφεραν κουβέρτες και νερό. 
Ασθενοφόρο πήρε αυτούς που τραυµατίστηκαν.

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Ζούµε προσωρινά σε καταυλισµό όπου οι συνθήκες 
είναι απαίσιες. Κοιµούµαστε σε σκηνές, κουλουριασµέ-
νοι µε τις κουβέρτες µας. Πόσο µου λείπει το σπίτι µου! 
Χθες το βράδυ έβρεξε πολύ και τα πάντα έγιναν µούσκε-
µα. Τα πόδια µας το πρωί βυθίζονταν στη λάσπη. Το φαγη-
τό που µας προσφέρουν, αν και είναι ζεστό, δεν είναι κα-
θόλου νόστιµο. Μου έχουν λείψει τα σπιτικά φαγητά της 
µαµάς µου και να δειπνούµε όλοι µαζί σαν οικογένεια 
στο τραπέζι µας. Ο Nadim αρρώστησε από το κρύο και 
χρειάστηκε να µεταφερθεί στο νοσοκοµείο. Ευτυχώς δεν 
ήταν  κάτι σοβαρό, αλλά τρόµαξα τόσο πολύ πως θα τον 
χάσω. Η µαµά µου προσπαθεί να µείνει δυνατή για να 
µας στηρίξει. Μας λέει ότι η αρχή έγινε και όλα θα πάνε 
καλά. Θα πάνε άραγε; Ποιος ξέρει ...
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Παρασκευή 09 Σεπτεµβρίου 2016

Η Κύπρος έγινε η καινούργια µας πατρίδα. Δυσκολευ-
τήκαµε στην αρχή, αλλά έπρεπε να επιβιώσουµε. Ξεκινή-
σαµε τη φοίτησή µας στο σχολείο. Τα µαθήµατα ελληνι-
κών ήταν αρκετά απαιτητικά και εντατικά. Έπρεπε όµως 
να τα µάθουµε, γιατί ήταν πλέον απαραίτητα για την και-
νούργια µας αρχή. Είναι πολύ ζόρικο να πηγαίνουµε σχο-
λείο σε µια ξένη χώρα, αφού δεν µπορούµε να επικοινω-
νήσουµε. Ο Nadim πηγαίνει στην τετάρτη τάξη του Δηµο-
τικού. Ο Rashad Προδηµοτική και εγώ στην A’ Λυκείου. Τις 
πιο λίγες δυσκολίες τις αντιµετωπίζει ο Rashad. Προσαρ-
µόστηκε πολύ εύκολα. Ο Nadim έκανε σύντοµα φίλους, 
οι οποίοι τον βοηθούν πολύ στα µαθήµατά του. Εγώ τον 
πρώτο καιρό στο σχολείο ήµουν µόνη. Ήµουν η ξένη, η 
διαφορετική. Τα επικριτικά βλέµµατα των συνοµήλικών 

µου για τη µαντίλα µου, µε στεναχωρούσαν. Σύντοµα 
κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις για 
ανθρώπους που προέρχονται από χώρες όπως τη δική 
µου. Σχεδόν καθηµερινά επέστρεφα από το σχολείο µε 
κακή διάθεση. Η µαµά µου µε παρηγορούσε και µου 
έδινε συµβουλές. Αλλά εγώ δεν θέλω να είµαι  αυτή που 
τραβά τα βλέµµατα, η διαφορετική. Θέλω να είµαι σαν 
τους άλλους, να ανήκω κάπου...  Ελπίζω τα πράγµατα να 
αλλάξουν. 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος σε αυτό το νησί. Όλα 
τελικά κυλούν οµαλά. Η µητέρα µου έχει βρει δουλειά, 
τα αδέρφια µου έµαθαν πολύ καλά τη γλώσσα, απέκτη-
σαν πολλούς φίλους και παρουσίασαν πρόοδο στο σχο-
λείο. Εγώ έκανα µερικές φίλες, οι οποίες µε στήριξαν, µε 
βοήθησαν στα µαθήµατά µου και στην προσαρµογή µου 
στο σχολείο. Πλέον, δε νιώθουµε ότι διαφέρουµε, αλλά 
νιώθουµε επιτέλους ότι ανήκουµε κάπου. Οι άνθρωποι 
γύρω µας µε τον καιρό µάς αποδέχτηκαν και µάς σέβο-
νται.

Μέσα από τη δική µου περιπέτεια έχω καταλάβει ότι 
οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγµένοι για τον πόλεµο. Αν και 
είµαστε τόσο διαφορετικοί µεταξύ µας, είµαστε τόσο 
όµοιοι. Γιατί απλά, είµαστε άνθρωποι.

Μαρία Κακούσιη Β.3.2

Μαρία Ηλία Β.3.2

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέµατα 
οδικής ασφάλειας, την εµπέδωση της σωστής οδικής συ-
νείδησης και παράλληλα τη µείωση των οδικών τρο-
χαίων συγκρούσεων πραγµατοποιήθηκε στις 2 Νοεµ-
βρίου ενηµερωτική διάλεξη από το Ίδρυµα «Γιώργος 

Μαυρίκιος». Τις συγκλονιστικές µαρτυρίες τους εξοµο-
λογήθηκαν στους µαθητές/τριες η Λένα Μαυρίκιου, η 
µητέρα του Γιώργου Μαυρίκιου, ο οποίος σκοτώθηκε το 
2007 σε τροχαίο δυστύχηµα και η τετραπληγική, µετά 
από δυστύχηµα, Κατερίνα Παναγιώτου.

Διάλεξη για οδικά δυστυχήµατα

«Ασφαλώς κυκλοφορώ»
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Το αίµα µόνο...  προσφέρεται

Την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου, δόθηκε διάλεξη από λειτουργούς του Νοσοκοµείου Παραλιµνίου στους µαθητές της Γ' 
Λυκείου, στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως του Σχολείου, σχετικά µε τα οφέλη της εθελοντικής αιµοδοσίας.

Διάλεξη-ενηµέρωση για την εθελοντική αιµοδοσία

Το Σαλαµίνειο Ελεύθερο Πανεπιστή-
µιο Αµµοχώστου λειτουργεί µε πρωτο-
βουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Κων-
σταντίας - Αµµοχώστου και συνδιοργα-
νωτή το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Στις 24 
Νοεµβρίου, όλοι οι µαθητές της Γ' Λυ-
κείου ενηµερώθηκαν από τον Πρύτανη 
του Πανεπιστηµίου κ. Κ. Χριστοφίδη και 
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνστα-
νίας - Αµµοχώστου κ. Βασίλειο για τις 
διαλέξεις που παρουσιάζονται από το 
πανεπιστήµιο για επίκαιρα, σύγχρονα 
και διαχρονικά θέµατα. 

Σαλαµίνειο Πανεπιστήµιο

Διάλεξη για το διαδίκτυο

Ασφαλές «σερφάρισµα»

Στις 26 Ιανουαρίου, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική διάλεξη από εκπρόσωπο της Αστυνοµικής Δύναµης Κύπρου σε 
µαθητές της Β’ Λυκείου µε θέµα «Ηλεκτρονικό Έγκληµα». Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν κυρίως στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για το φαινόµενο του διαδικτυακού 
εκφοβισµού, για αδικήµατα που διαπράττονται µέσω διαδικτύου και για µέτρα αντιµετώπισης των κινδύνων που 
σχετίζονται γενικά µε την τεχνολογία.
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Εκπρόσωπος της CYTA πα-
ρουσίασε σε όλους τους µαθη-
τές/τριες της Α' Λυκείου θέµατα 
που αφορούν την ασφαλή χρή-
ση των κοινωνικών δικτύων, 
τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν στις ιστοσελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης, την πρόληψη 
και αντιµετώπιση των κινδύνων. 

Κοινωνικά Δίκτυα

Οδηγώ µε ασφάλεια...

Τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, οµάδα µαθητών/τριών της Α' Λυκείου παρακολούθησε διάλεξη της Αστυνοµίας για την 
Οδική Ασφάλεια που πραγµατοποιήθηκε στο Δηµαρχείο Σωτήρας. Στόχος της διάλεξης ήταν η καλλιέργεια σωστής 
οδικής συµπεριφοράς, η πρόληψη και η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.

Οδική Ασφάλεια

«Προφυλάξου  έγκαιρα...»

Λειτουργός του Υπουργείου Υγείας ενηµέρωσε όλους τους µαθητές/τριες της Α' Λυκείου για τα σεξουαλικώς 
µεταδιδόµενα νοσήµατα, µε ιδιαίτερη έµφαση στο AIDS. Οι µαθητές/τριες µέσα από οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και 
συζήτηση ενηµερώθηκαν για τον ιό του AIDS, πως µεταδίδεται, πως προλαµβάνεται και ποιες είναι οι θεραπευτικές 
δυνατότητες της εποχής µας.

Διάλεξη για το Aids

«Ενηµερώσου έγκαιρα... ζήσε καλύτερα»
Στόχος του εργαστηρίου ήταν η έγκυρη ενηµέρωση για την αντισύλληψη, την πρόληψη και την προστασία από τα 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, καθώς και για τους κινδύνους που παραµονεύουν από την απουσία ενηµέρωσης 
και τη µη λήψη προφυλάξεων. Στο εργαστήριο συµµετείχαν 21 µαθητές/τριες - πυρήνες από την Α' Λυκείου, οι οποίοι/ες 
είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να λύσουν απορίες. Το βιωµατικό εργαστήριο παρουσίασαν λειτουργοί από 
το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωµάτων του Παιδιού. 

Βιωµατικό εργαστήρι για την αντισύλληψη,
τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και την πρόληψή τους.
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«Μείνετε µακριά από τις κροτίδες»

Ενόψει της Πασχαλινής περιόδου, επισκέφθηκε το σχολείο µας πυροτεχνουργός από την 
Αστυνοµική Δύναµη Κύπρου, µε σκοπό να ενηµερώσει τους µαθητές για τις επιπτώσεις από τη 
χρήση κροτίδων. Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και αναφορά σε πραγµατικά περιστατικά, οι 
µαθητές αντιλήφθηκαν ότι η χρήση κροτίδων µπορεί να προκαλέσει µόνιµα σωµατικά, ψυχικά 
τραύµατα ακόµη και θάνατο.

Διάλεξη για τις κροτίδες

Ταξίδια και διαδροµές
Τµήµα Γ6.1
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Δ Ι Α Σ Χ ΟΛ Ι ΚΟ

Στις 6 Φεβρουαρίου, πραγµατοποιήθηκε στο Λύκειο 
Παραλιµνίου το 14ο Μαθητικό Συνέδριο Σχολείων Μέ-
σης, Τεχνικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης Επαρχίας Αµµο-
χώστου µε θέµα: «Σχολείο-εργαστήρι Αγωγής, Κουλτού-
ρας Μάθησης». Τις εργασίες του Συνεδρίου κήρυξε ο 
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Λούης Κυπριανός. 

Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα σε βιωµατικό 
εργαστήρι, στο οποίο συµµετείχαν 40 µαθητές/τριες από 
τα τέσσερα σχολεία της επαρχίας, ασχολήθηκε µε την πα-
ράµετρο του θέµατος: «Ενδυναµώνοντας τις νέες γενιές, 
καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, τη δηµιουργικότητα 
και την αισθητική αγωγή».

Στόχος του βιωµατικού εργαστηρίου του Λυκείου 
Φώτη Πίττα ήταν η εµπλοκή των µαθητών/τριών σε δρα-
στηριότητες, οι οποίες συµβάλλουν στην εκτίµηση της 
αξίας της κριτικής σκέψης, της δηµιουργικής σκέψης και 
της αισθητικής αγωγής. Ακόµη, έγιναν προτάσεις, ώστε το 
σχολείο να µεταβληθεί σε εργαστήρι προβληµατισµού, 
δηµιουργικότητας και καλαισθησίας. Τέλος, έγινε προ-
σπάθεια ανασκευής της θέσης του Neil Postman ότι «Τα 
παιδιά µπαίνουν στο σχολείο σαν ερωτηµατικά και φεύ-
γουν σαν τελείες».

Περίληψη παραµέτρου:

Ζούµε στην εποχή της σύγχρονης κοινωνίας της γνώ-
σης, στην εποχή των µεγάλων προκλήσεων, αλλά και 
των τεράστιων αναγκών, που προκύπτουν εξαιτίας των 
ραγδαίων µεταβολών και εξελίξεων.

Οι νέοι του 21ου αιώνα, πέρα από τις βασικές γνώσεις 
και ικανότητες που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστηµα, 
είναι απαραίτητο να κατέχουν ένα συνεκτικό και επαρκές 
σώµα γνώσεων από όλες τις επιστήµες, να αναπτύσσουν 
στάσεις και συµπεριφορές που διακρίνουν τον δηµοκρα-
τικό πολίτη και να διαθέτουν τις κοµβικές δυνατότητες, 
ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία 
του 21ου αιώνα. Τέτοιες κοµβικές δυνατότητες, που 
ενδυναµώνουν τη νέα γενιά, είναι η κριτική σκέψη, η δη-
µιουργικότητα και η αισθητική αγωγή. Γι' αυτό και το Σχο-
λείο µπορεί και πρέπει να µεταβληθεί σ’ ένα εργαστήριο 
ανάπτυξης κριτικής σκέψης, δηµιουργικότητας και αι-
σθητικής αγωγής. 

Φυσικά, βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και επιτυχίας 
είναι η αλλαγή της µαθησιακής-διδακτικής κουλτούρας, 
ώστε ο µαθητής/τρια να θέτει ερωτήµατα, να αµφισβητεί, 
να ανιχνεύει, να αξιολογεί, να ανακαλύπτει, να δηµιουρ-
γεί µε φαντασία και καλαισθησία, τόσο εντός όσο και 
εκτός τάξης. 

Δραστηριότητες ─ Πορίσµατα:

Το βιωµατικό εργαστήρι του Λυκείου Κοκκινοχωρίων 
ασχολήθηκε µε το θέµα: «Ενδυναµώνοντας τις νέες γε-
νιές, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, τη δηµιουργικό-
τητα και την αισθητική αγωγή». Στις τέσσερις οµάδες, 
στις οποίες χωριστήκαµε, µέσα από δηµιουργικές και ευ-
χάριστες δραστηριότητες, είχαµε την ευκαιρία να εκφρά-
σουµε τις σκέψεις µας σχετικά µε το σύγχρονο σχολείο 
και την ευθύνη του να καλλιεργήσει στους µαθητές τις 
δεξιότητες της κριτικής, δηµιουργικής σκέψης και της 
αισθητικής αγωγής, ώστε να καταστούν ικανοί να αντα-
ποκρίνονται στο σύγχρονο µεταβαλλόµενο περιβάλλον. 
Κοινή διαπίστωση ήταν πως το σχολείο σήµερα περιο-
ρίζει τη δηµιουργικότητα των µαθητών, γι' αυτό χρειάζε-
ται η αναπροσαρµογή του ρόλου του.

14ο Μαθητικό Συνέδριο Σχολείων Μέσης, Τεχνικής 
και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Επαρχίας Αµµοχώστου
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Ως αφορµή για σκέψη µάς δόθηκε η άποψη του Neil 
Postman, σύµφωνα µε την οποία «Το παιδί µπαίνει στο 
σχολείο σαν ερωτηµατικό και βγαίνει σαν τελεία». 

Στην πορεία των δραστηριοτήτων µας στις οµάδες θέ-
σαµε ως στόχο να ανασκευάσουµε την άποψη αυτή. Από 
«τελείες» να γίνουµε «θαυµαστικά, ερωτηµατικά» ή ό,τι 
άλλο δηµιουργικό.

Αρχικά, ασχοληθήκαµε µε το θέµα: «Το σχολείο ένα 
εργαστήρι σκέψης και δηµιουργίας». Συµφωνήσαµε ότι ο 
σύγχρονος κόσµος έχει ανάγκη από κριτικά και δηµιουρ-
γικά σκεπτόµενους ανθρώπους, για να αντιµετωπίζονται 
οι σύγχρονες προκλήσεις. Διευκρινίσαµε ότι η κριτική στά-
ση και η δηµιουργική αντιµετώπιση των προβληµάτων 
και των περιστάσεων της ζωής δεν είναι αποκλειστικό 
προνόµιο των µεγαλοφυών, αλλά όλων των ανθρώπων. 

Άρα, η κριτική ─ δηµιουργική σκέψη και η αισθητική αγω-
γή είναι δεξιότητες οι οποίες καλλιεργούνται. Εποµένως, 
το σύγχρονο σχολείο επιφορτίζεται µε την ευθύνη να 
διαµορφώσει τον κριτικά και δηµιουργικά σκεπτόµενο 
άνθρωπο, ο οποίος θα είναι ευέλικτος στην επινόηση 
εναλλακτικών λύσεων για τα προβλήµατα  της κοινω-
νίας. Συζητήσαµε, όµως, την αποτυχία του σύγχρονου 
σχολείου να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και τη 
δηµιουργικότητα στους νέους εξαιτίας:

●� της έµφασης στην ποσότητα της γνώσης και όχι στη 
διαδικασία παραγωγής της ποιοτικής γνώσης. 

●� της έλλειψης εµπιστοσύνης στις δηµιουργικές µας 
ικανότητες. 

●� του φόβου των σφαλµάτων και της γελοιοποίησης. 
●� του άγχους.
●� του εξετασιοκεντρικού συστήµατος.

Όλα αυτά συµφωνήσαµε ότι συµβάλλουν στη µετα-
τροπή µας σε «τελείες». Γίναµε, δηλαδή, παθητικοί δέ-
κτες στείρας γνώσης και όχι δηµιουργικοί, ενεργοί και 
κριτικά σκεπτόµενοι νέοι. Φυσικά, εξαρτάται από το κάθε 
άτοµο και τη δική του οπτική ο τρόπος µε τον οποίο θα 
αντιλαµβάνεται την «τελεία» στην πορεία της ζωής του. 
Ακόµα κι αν την αντιλαµβάνεται ως ολοκλήρωση, στην 
ουσία, είναι ολοκλήρωση ενός κύκλου, για να ξεκινήσει 
ο επόµενος. Αυτό είναι η Δια Βίου Μάθηση.

Στη συνέχεια, ασχοληθήκαµε µε τα θέµατα: «Σκέψου 
κριτικά, δράσε Δηµιουργικά» και «Σκέψου έξω από το 
κουτί». Μέσα από διάφορες δραστηριότητες δηµιουργι-
κής / αποκλίνουσας και κριτικής / αποκλίνουσας σκέψης 
καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι δεξιότητες αυτές καλ-
λιεργούνται, και δεν δεν αποτελούν έµφυτα χαρακτηρι-
στικά. Υπολανθάνουν, αλλά χρειάζεται η ενεργοποίησή 
τους. 

Το Σχολείο, εποµένως, πρέπει να αλλάξει τον παρα-
δοσιακό τρόπο διδασκαλίας, να απαλλαγεί από την πα-
θητική διαδικασία µάθησης και να χρησιµοποιεί ενεργη-
τικές και δηµιουργικές µεθόδους διδασκαλίας. Ο ρόλος 
του είναι να παρέχει γνώσεις στους µαθητές και παράλ-
ληλα να καλλιεργεί δεξιότητες, για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων και των αναγκών της ζωής. Ενδεικτικά προ-
τείναµε τις εξής προσαρµογές:

●� Δηµιουργία ανακαλυπτικού περιβάλλοντος το οποίο 
θα είναι ανεκτικό στις νέες ιδέες.

●� Λύση προβληµάτων που εµφανίζονται στην καθηµερι-
νότητα µε βάση την κριτική και τη δηµιουργική σκέψη 
των παιδιών.

●� Έµφαση στη διαδικασία παραγωγής της γνώσης παρά 
στην ίδια τη γνώση.

●� Οι δραστηριότητες που γίνονται στα µαθήµατα να δί-
νουν την ευκαιρία στα παιδιά να αναζητήσουν όλες τις 
πιθανές και απίθανες λύσεις.

Ένα άλλο θέµα που µας απασχόλησε ήταν το «Περί 
αισθητικής ο λόγος». Μέσα από τις δραστηριότητες της 
οµάδας καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η αισθητική 
αγωγή έχει ανεκτίµητη αξία στη ζωή µας. Για να ερµη-
νευθεί και να αξιολογηθεί το ωραίο στη ζωή µας πρέπει 
να καλλιεργείται η αισθητική αγωγή στοχευόµενα κι όχι 
µόνο σε συγκεκριµένους τοµείς.
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Με την αισθητική αγωγή θα προετοιµαστεί ο αυριανός 
θεατής του θεάτρου, ο αυριανός επισκέπτης σε γκαλερί 
τέχνης, ο αυριανός εργαζόµενος, ο ηθοποιός, ο µουσι-
κός, ο ποιητής, ο άνθρωπος που όταν µάθει να χαίρεται 
το ωραίο, θα µπορεί και να το δηµιουργεί. 

Ως εκ τούτου, το σχολείο πρέπει να προσαρµοστεί στις 
νέες ανάγκες αλλάζοντας τις µεθόδους διδασκαλίας, 
αφιερώνοντας χρόνο για δηµιουργικές και καινοτόµες 
δράσεις, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευτικούς και 
στους µαθητές τις προϋποθέσεις για να εκφράζονται δη-
µιουργικά και καλλιτεχνικά. 

Συµπέρασµα: 

Το σύγχρονο σχολείο, επιβάλλεται να συµβάλει στη 
διαµόρφωση του αυριανού πολίτη, ο οποίος οφείλει να:

●� προσεγγίζει τα προβλήµατα µε ευαισθησία και να βρί-
σκει λύσεις πρωτότυπες, ευρηµατικές και χρήσιµες. 

●� χαρακτηρίζεται από ενθουσιασµό, έντονη περιέργεια 
και αισιόδοξη διάθεση. 

●� αποκτά πολλά καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. 
●� έλκεται προς το πρωτόγνωρο, προς το περίπλοκο και 

το µυστηριώδες.

●� οραµατίζεται νέες δοµές και διαδικασίες επίλυσης 
προβληµάτων.

●� εκφράζειτα συναισθήµατά του µε ποικίλους τρόπους.
●� παράγει νέες ιδέες και λύσεις, ακόµα και για κοινά 

προβλήµατα. 
●� προσαρµόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις και τις 

απολαµβάνει.
●� δε βλέπει ποτέ τη ζωή του ως «τελεία» αλλά, ως 

αδιάκοπη διαδικασία µάθησης.

Υπεύθυνες βιωµατικού εργαστηρίου:

Γιαννούλα Σταύρου, Φιλόλογος

Ανδριανή Μοδέστου-Παρασκευά, Φιλόλογος

Στάλω  Ελευθερίου, Φιλόλογος

Έυα Τρίαρου- Λοϊζου,  Μαθηµατικός

Συντονισµός:  Κατερίνα Στρατή, Φιλόλογος Β.Δ.
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Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Με σύνθηµά µας τον πιο πάνω στίχο του Κώστα Μόντη, το Σχολείο µας ανέπτυξε πολλές δράσεις µε σκοπό την 
καλλιέργεια του εθελοντισµού, της αλληλεγγύης, αλλά και της ενεργούς συµµετοχής των µαθητών στην κοινωνική 
ζωή. 

Αιµοδοσία: η πράξη που πρέπει να γίνει συνήθεια

Μαθητές και εκπαιδευτικοί έδωσαν ΖΩΗ µε το αίµα τους για ακόµα µια χρονιά στις 30 Νοεµβρίου 2017. Συγκινητική 
ήταν η µαζική συµµετοχή κυρίως των µαθητών/τριών στην ετήσια εθελοντική αιµοδοσία, επιδεικνύοντας τον 
αλτρουισµό τους, προσφέροντας λίγο από τον χρόνο και λίγο από το αίµα τους, σώζοντας όµως πολλές ζωές. Σκοπός 
της εθελοντικής αιµοδοσίας ήταν η ενίσχυση της Τράπεζας Αίµατος, αλλά και η ευαισθητοποίηση όλων µας πάνω στην 
αξία της συστηµατικής αιµοδοσίας.

Εθελοντική Αιµοδοσία

«Περίεργο πράγµα η καρδιά...  Όσο τη σπαταλάς τόσο περισσότερη έχεις»

Κώστας Μόντης
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«Ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός.
Αλλά όταν νιώθει τον πόνο του άλλου τότε ναι είναι  Άνθρωπος».

Νίκος Καζατζάκης 

Η Επιτροπή Εθελοντισµού οργάνωσε στον σχολικό χώρο «Παζαράκι Αγάπης». Μέλη της Επιτροπής πώλησαν σε κα-
θηγητές/τριες και µαθητές/τριες διάφορα εδέσµατα. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση του ταµείου άπορων 
µαθητών του Σχολείου µας.

Παζαράκι αγάπης

«Σ' αυτό τον κόσµο που ολοένα στενεύει, ο καθένας µας χρειάζεται όλους τους άλλους. 
Πρέπει να αναζητήσουµε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται».

Γιώργος Σεφέρης 

Την περίοδο των Χριστουγέννων, λειτούργησε στον σχολικό χώρο, το µαγαζάκι Αλληλεγγύης, όπου πουλήθηκαν στην 
τιµή του ενός ευρώ, ρούχα, υποδήµατα και άλλα αντικείµενα. Η ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας «Φώτη Πίττα» 
ήταν σηµαντική και ταυτόχρονα συγκινητική. Από την πώληση των αντικειµένων συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό ποσό το 
οποίο διατέθηκε στους άπορους µαθητές του σχολείου µας.

Μαγαζάκι Αλληλεγγύης



58 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ

Την Τρίτη, 5 Δεκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε µουσικό διάλειµµα στο Σχολείο µας και έφερε κοντά µαθητές/τριες, 
καθηγητές/τριες, ανταλλάσσοντας αφιερώσεις και κάνοντας την εισφορά τους στην Πρόνοια του Σχολείου µας.

Με τον συνεργάτη του Ράδιο Πολιτεία, Στέλιο Παναγόπουλο, χορέψαµε στους ρυθµούς των τραγουδιών, δίνοντας 
έτσι τη µικρή συνεισφορά µας, ως µεγάλη βοήθεια στους/στις συµµαθητές/τριες που έχουν πραγµατικά ανάγκη.

Αφιερώνω µε Αγάπη

Στο πλαίσιο της εβδοµάδας Εθελοντισµού, µαθήτριες του Σχολείου µας έφτιαξαν πλεξούδες, κατά τη διάρκεια των 
διαλειµµάτων, στις καθηγήτριες και µαθήτριες του Σχολείου µας. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν για ενίσχυση του ταµείου 

Πρόνοιας του Σχολείου µας.

Χτενίζω µε Αγάπη

Αφιερώνω µε Αγάπη και συνεισφέρω από καρδιάς στο ταµείο πρόνοιας του Σχολείου µου
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Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων, σε συνεργασία µε το τµήµα Νέων Ερυθρού Σταυρού Επαρχίας Αµµοχώστου, επισκέφθηκε 
το Ειδικό Σχολείο Απόστολος Παύλος στο Λιοπέτρι, µε σκοπό την προσφορά γεύµατος. Οι µαθητές/τριες ξεναγήθηκαν 
στις νέες εγκαταστάσεις του Σχολείου και πέρασαν όµορφες στιγµές µε τα παιδιά. Με τα τραγούδια που παρουσίασαν οι 
µαθητές /τριες του Σχολείου µας έδωσαν χαρά στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου.  

Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Παύλος

Στο πλαίσιο του Εθελοντισµού και Κοινωνικής Προσφοράς, το Τµήµα Γ3.1 του Λυκείου Κοκκινοχωρίων πραγµατο-
ποίησε επίσκεψη στο Παιδιατρικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Αµµοχώστου, µε τη συνοδεία της υπεύθυνης καθηγήτριάς 
τους κ. Εύας Τρίαρου Λοΐζου. Οι µαθητές πρόσφεραν δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονταν, καθώς επίσης, λουλούδια και 
ευχετήριες Χρισουγεννιάτικες κάρτες στους παιδιάτρους και νοσηλευτές.

Επίσκεψη στο Παιδιατρικό Τµήµα του Nοσοκοµείου Αµµοχώστου
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε κοινότητες της επαρχίας Αµµοχώστου 

Ανέκαθεν, η φιλανθρωπία αποτελούσε µια πρακτική αρχή, που 
γινόταν αποδεκτή από την αρχαιότητα ως χρυσός κανόνας της ηθικής 
δράσης. Ο Ιησούς Χριστός µας δίδαξε να δίνουµε την ελεηµοσύνη µας 
στον καθένα που την χρειάζεται. Έχοντας στο µυαλό µας τα χριστιανικά 
διδάγµατα και επηρεασµένοι από τη χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα, 
αποφασίσαµε, στις 20 Δεκεµβρίου 2017, να δωρίσουµε µια τηλεόρα-
ση, στο Νοσοκοµείο της επαρχίας µας.

Η ιδέα «γεννήθηκε» από την επιθυµία µας να επιχειρήσουµε κάτι 
ξεχωριστό κατά την τελευταία µας χρονιά στο Λύκειο. Ακούστηκαν προ-
τάσεις όπως η επίσκεψη στο Παιδοογκολογικό τµήµα του Μακάριου 
Νοσοκοµείου στη Λευκωσία. Εν τέλει, προτιµήσαµε να επισκεφτούµε 
το Νοσοκοµείο της επαρχίας µας, αφού µάθαµε πως χρειαζόταν µια 
τηλεόραση στον χώρο αναµονής. Με τη βοήθεια του υπεύθυνου καθη-
γητή µας, κ. Παπαϊωάννου, καταφέραµε να αποκτήσουµε και να παρα-
δώσουµε την τηλεόραση στο Νοσοκοµείο Αµµοχώστου.

Προσφέραµε αγάπη, κερδίζοντας περίσσια αγάπη. Με µια κίνηση 
έµπρακτης αλληλεγγύης δώσαµε χαµόγελο σε κάποιους συνανθρώ-
πους µας και νιώσαµε καλύτεροι άνθρωποι. Και η πιο µικρή συνει-
σφρορά έχει τεράστια σηµασία. Ας κάνουµε µια καλή πράξη στη ζωή 
µας, για να δεχτούµε και εµείς µε τη σειρά µας την ευεργεσία µέσα 
µας!

Συµµετέχοντες στην Εθελοντική Δράση:
Γεωργίου Ελισάβετ - Έλενα, Κατσαντώνη Άννα-Μπάρπαρα, 

Κυριάκου Μαργαρίτα, Κωνσταντή Αχιλλεάνα, 
Παπαϊωάννου Αικατερίνη, Λυσή Νίκη, Παπαϊωάννου Κυπριανός, 

Ξύδια Δέσπω, Παπαµιχαήλ Γεωργία, Πασκουή Παρασκευή,
Συµεού Σταυρηλένα

ΤΜΗΜΑ Γ1.1

Υπεύθυνος τµήµατος:  Παπαϊωάννου Αντρέας

ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
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Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, οι µαθητές/τριες του σχολείου µας έδειξαν έµπρακτα την ΑΓΑΠΗ 
και ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ τους προς τον συνάνθρωπο. Αυτή τη φορά πραγµατοποίησαν την ευχή ενός 
δεκάχρονου αγοριού που πάσχει από καρκίνο. Όνειρο και ευχή του µικρού ήρωά µας ήταν να 
αποκτήσει το δικό του υπνοδωµάτιο. 1000 αστέρια, 1000 ευχές γραµµένες µε ΑΓΑΠΗ στόλισαν ένα 
δέντρο στην αυλή του Σχολείου µας. Οι εθελοντές του Σχολείου µας, κατάφεραν να µαζέψουν το 
ποσό των 1000 ευρώ, στέλνοντας το µήνυµα «Η Ευχή δεν είναι άπιαστο Όνειρο».

«Ένα όνειρο µια Ευχή»
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Στις 18 Μαρτίου 2018, παραδώσαµε στον Σύνδεσµο «Ένα Όνειρο µια Ευχή» το ποσό των 600 ευρώ για οικονοµική 
ενίσχυση του Συνδέσµου. 

Ένα  Όνειρο µια Ευχή:  Διαδροµή Αγάπης 14 - 18 Μαρτίου

«Κάθε εισφορά και µια νέα ιστορία αγάπης»

Μαθητές του σχολείου µας συµµετείχαν σε έρανο που πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες του Ραδιοµαραθώνιου 
εντός του σχολικού χώρου, συγκεντρώνοντας ένα σεβαστό ποσό.

Ραδιοµαραθώνιος

«Με τη δική σου στήριξη, δίνεις ελπίδα στα όνειρά τους»

Με σύνθηµα «Μαζί στη ζωή!» µαθητές/τριες του Σχολείου µας συγκέντρωσαν ένα σεβαστό ποσό µετά από έρανο 
που διεξήχθη εντός του σχολείου. Το ποσό δόθηκε για τις ανάγκες του Αντικαρκινικού Συνδέσµου ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ
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Οι µαθητές/τριες του Σχολείου µας υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Τέχνης, κ. Ελένης Μπάρρον, κάλυψαν 
συνθήµατα υβριστικού περιεχοµένου σε  τοίχο του σχολικού χώρου µε έργα τέχνης.

Εθελοντική Δράση µαθητών - Εξωραϊσµός Σχολείου

Δηµιουργία Άλσους Πεσόντων και Αγνοουµένων 

Βράβευση του Σχολείου µας στον 
Διαγωνισµό του Προγράµµατος: «Νεολαία & Εθελοντισµός»

«Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα

και δε γίνεται µ' Αυτούς χωρίς, Εσύ»  

Οδ. Ελύτης

2ο Παγκύπριο Βραβείο
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Τη Δευτέρα, 4 Δεκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η βράβευση των εθελοντών, στο πλαίσιο του 
διαγωνισµού του Προγράµµατος «Νεολαία & Εθελοντισµός». Μαθήτριες και Καθηγήτριες του Σχολείου µας παρευρέ-
θηκαν στη βράβευση παραλαµβάνοντας το 2ο βραβείο.

Η επίσηµη απονοµή του βραβείου και της αναµνηστικής πινακίδας για το 2o Παγκύπριο βραβείο, πραγµατοποιήθηκε 
εντός του σχολικού χώρου. Πραγµατοποιήθηκε επίσης, εκδήλωση αναδεικνύοντας τις αξίες του εθελοντισµού. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Παγκύπριου  Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού.
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«Το πιο ικανοποιητικό στη ζωή είναι να µπορείς να δίνεις 

ένα µεγάλο µέρος τους εαυτού σου στους άλλους»
 Pierre Teilhard deChardin

Μέσα από πολλές και διαφορετικές δράσεις το Σχολείο µας κατάφερε νε εξασφαλίσει το πρώτο βραβείο για τις 
καλές πρακτικές εθελοντισµού και ενεργού πολιτότητας. Το βραβείο παρέδωσε στον Διευθυντή του Σχολείου µας ο 
Επαρχιακός Επιθεωρητής  Δρ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης.

Βράβευση Σχολείου

1ο Παγκύπριο Βραβείο

Το 27o Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού πραγµατοποιήθηκε 
την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018 µε θέµα: «Η εµπλοκή των νέων στον εθελοντισµό». Το συνέδριο παρακολούθησε οµάδα 
µαθητών/τριών του Σχολείου µας. Χαιρετισµό απηύθυνε η µαθήτριά µας Αικατερίνη Παπαϊωάννου µε αφορµή τη 
διάκριση (2o βραβείο) του Σχολείου µας στον διαγωνισµό του προγράµµατος εθελοντικής εργασίας «Νεολαία και 
Εθελοντισµός» 2016, αλλά και λόγω της πλούσιας εθελοντικής δράσης που επιδεικνύει. Στο συνέδριο τονίστηκε η 
αυξηµένη εµπλοκή των νέων στον εθελοντισµό και αναδείχθηκαν οι αξίες και η σηµασία του. 

27o Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού

«Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ»
                                                                                                         Νίκος Καζαντζάκης

Οµαδική Εργασία Α’ Λυκείου



ΔΡΑ.Σ.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής  Ένταξης» 
(ΔΡΑ.Σ.Ε.)

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα συνέχισε τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ΔΡΑ.Σ.Ε. 
του Υ.Π.Π., το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος της Κύπρου, µέσα από την 
εφαρµογή στοχευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ειδικότερα, εντάσσεται στην εκπαιδευτική πολιτική του Υ.Π.Π. 
κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας σε ζώνες 
εκπαιδευτικής προτεραιότητας.

Το Πρόγραµµα προσφέρει Προγράµµατα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τόσο σε πρωινό όσο και σε απογευµατινό χρόνο 
στα εξεταζόµενα µαθήµατα: Νέα Ελληνικά, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Βιολογία και Οικονοµικά. Σε απογευµατινό χρό-
νο προσφέρεται, επίσης, διδασκαλία πληροφορικής και ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Ρωσικά, Βουλγαρικά και Τουρκικά, 
Πολιτικής Οικονοµίας, Λογιστικής και Οικονοµικών. Επιπρόσθετα, σε απογευµατινό χρόνο προσφέρονται προγράµµατα 
δηµιουργικής απασχόλησης για Θέατρο, Μουσική: κιθάρα, µπουζούκι, αρµόνιο, Γυµναστική: οµαδικά αθλήµατα και χο-
ρό.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχυτικής διδασκαλίας σε πρωινό χρόνο, διορίστηκαν στο Σχολείο δεκατρείς 
βοηθοί Εκπαιδευτές. Δώδεκα σε πρωϊνό χρόνο: τέσσερις Φιλόλογοι, τρεις Μαθηµατικοί, δύο Φυσικοί, µία Χηµικός, µία 
Βιολόγος µια Οικονοµολόγος και µία Μαθηµατικός σε απογευµατινό χρόνο.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκαν από τη ΣΕΑΥΠ (Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής, Υγείας και Πολιτότητας) οι ακόλουθες δρά-
σεις για µαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς του σχολείου µας: 

1. Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους Χοιροκοιτίας, Καλαβασού-Τέντας και Κουρίου.
2. Επίσκεψη στον Δορυφορικό Σταθµό της Cyta «Μακάριος».
3. Επίσκεψη στην έκθεση «planet needs you».
4. Παρακολούθηση της Εκπαιδευτικής Συναυλίας της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στο Δηµοτικό Θέατρο Λάρνακας.
5. Παρουσίαση παιδικού βιβλίου και δρώµενου, καθώς και δηµιουργία µασκών.
6. Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Ραντεβού µε τον θάνατο».

Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, εµπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη µε βιβλία ειδικοτήτων και λογοτεχνίας και 
εξοπλίστηκε το βεστιάριο του Σχολείου.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ΔΡΑ.Σ.Ε, οι µαθητές/ 
τριες του τµήµατος Α1.1, οι οποίοι διδάσκονται το µάθηµα 
ιστορίας ως ενισχυµένο, πραγµατοποίησαν δύο εκπαιδευ-
τικές εκδροµές. Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε στις 5 Οκτω-
βρίου στους αρχαιολογικούς χώρους Χοιροκοιτίας και 
Καλαβασού -Τέντας. 

Ο νεολιθικός οικισµός της Χοιροκοιτίας  διασώζεται σε 
καλύτερη κατάσταση απ' ότι οι περισσότεροι οικισµοί της 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους 
Χοιροκοιτίας και Καλαβασού-Τέντας 
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ίδιας περιόδου, όχι µόνο στην Κύπρο, αλλά και σ’ ολό-
κληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αντιπροσωπεύει µε τις 
διαδοχικές του φάσεις την ιστορία της Νεολιθικής 
περιόδου στην Κύπρο και παρέχει πολύτιµες πληροφο-
ρίες για την εξάπλωση του Νεολιθικού πολιτισµού στην 
περιοχή.

Οι µαθητές/τριες περπάτησαν στον λόφο της Χοιρο-
κοιτίας αλλά συνάµα, εργάστηκαν εντός των κατασκευα-
σµένων οικιών και µ’ αυτό τον τρόπο µπόρεσαν να  κατα-
νοήσουν τα κριτήρια επιλογής των νεολιθικών κατοίκων 
του νησιού ως προς την τοποθεσία του χώρου διαβίωσης, 
ως προς τη χρήση των εργαλείων, της διατροφής και του 
τρόπου ζωής τους.

Έπειτα, επισκέφθηκαν τον µικρότερο σε µέγεθος οικι-
σµό της άκεραµικης νεολιθικής εποχής «Τέντα» στην Κα-
λαβασό. Ο οικισµός αυτός αποτελεί, µαζί µε τη Χοιροκοι-
τία, ένα παράδειγµα πρώιµης µόνιµης εγκατάστασης πλη-
θυσµών στο νησί, κατά την ακεραµική νεολιθική περίοδο 
(7000-5200 π.Χ.).
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Η δεύτερη εκδροµή πραγµατοποιήθηκε στις 26 Απριλίου στον αρχαιολογικό 
χώρο Κουρίου, όπου οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να ξενα-
γηθούν στα σηµαντικότερα µνηµεία,  µιας από τις σηµαντικότερες πόλεις - βασί-
λεια του νησιού που ιδρύθηκαν από τους Αχαιούς. 

Επισκέφθηκαν τη Ρωµαϊκή Αγορά, την Οικία του Αχιλλέα µε το γνωστό ψηφι-
δωτό. Ξεναγήθηκαν στην  Οικία των Μονοµάχων, επισκέφθηκαν το θέατρο στο 
νότιο άκρο του λόφου και την  Οικία του Ευστολίου. Τέλος, επισκέφθηκαν την  
Επισκοπική Παλαιοχριστιανική Βασιλική,  νότια της Αγοράς.

Οι µαθητές/τριες, µέσα από τις εκπαιδευτικές εκδροµές,  είχαν την ευκαιρία 
να  έρθουν σε άµεση επαφή µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα τα οποία αποτελούν 
µέρος της διδακτέας ύλης της  A’ Λυκείου. Η άµεση επαφή µε τις πρωτογενείς 
πηγές της ιστορίας βοηθά τους µαθητές να αποκτήσουν ουσιαστικότερη και 
σφαιρικότερη γνώση επί του θέµατος και να αφοµοιώσουν καλύτερα τα όσα 
διδάχτηκαν.
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Την Τετάρτη 13 Δεκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη µαθη-
τών/τριών Β’ και Γ’ Λυκείου, που έχουν επιλέξει µαθήµατα Πληρο-
φορικής και Δίκτυα CISCO, στον Δορυφορικό Σταθµό της CYTA «Μακά-
ριος». O επίγειος δορυφορικός τηλελιµένας «Μακάριος» της Cyta 
διαθέτει δεκάδες δορυφορικές κεραίες που θυµίζουν ταινίες επιστη-
µονικής φαντασίας!

Ο «Μακάριος» αποτελεί τον βασικό δορυφορικό τηλελιµένα της 
Cyta, µέσω του οποίου ο οργανισµός παρέχει προηγµένες δορυφορι-
κές υπηρεσίες στη διεθνή αγορά, όπως αναµετάδοση ραδιοτηλεοπτι-
κών προγραµµάτων, ιχνηλάτηση και έλεγχος δορυφόρων, τηλεµε-
τρία, καθώς και δορυφορικό διαδίκτυο σε ευρεία κλίµακα. Ο «Μακά-
ριος» στεγάζει επίσης και το Κέντρο Ελέγχου όλων των υποθαλάσ-
σιων καλωδιακών συστηµάτων οπτικών ινών τηλεπικοινωνιών και 
διαδικτύου που συνδέουν την Κύπρο µε τις γειτονικές χώρες και τον 
υπόλοιπο κόσµο.

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Δορυφορικό Σταθµό της Cyta «Μακάριος» 

Αρχικά, λειτουργοί του κέντρου, µάς παρουσίασαν τις υπηρεσίες που προσφέρει ο σταθµός στην Κύπρο και στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και έπειτα,  µας ξενάγησαν στο δωµάτιο των κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
συσκευών δικτύου Cisco καθώς και στο Κέντρο Ελέγχου.
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Στις 16 Μαρτίου 2018 πραγµατοποιήθηκε στο Δηµοτικό Θέατρο Λάρνακας εκπαιδευτική συναυλία από την Συµφωνική 
Ορχήστρα Κύπρου µε θέµα «Γαλλικά Παραµύθια». Τη συναυλία παρακολούθησαν οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα 
του Μουσικού Λυκείου Α', Β', και Γ' Τάξης.

Στη συναυλία παρουσιάστηκε το έργο «Ma mere l'Oye» – «Η µάνα µου η Χήνα» του Γάλλου συνθέτη Maurice Ravel, 
µεταγραφή της αρχικής σουίτας για πιάνο, τέσσερα χέρια για ορχήστρα, στο οποίο παρουσιάστηκαν: 2 Φλάουτα και 
Πίκολο, 2 Όµποε και Αγγλικό Κόρνο, 2 Κλαρίνα, 2 Φαγκότα και Κόντρα Φαγκότο, 2 Κόρνα, Άρπα, Τσελέστα, Κρουστά 
(τύµπανα, δίσκοι, κραν-κάσα, ταµ-ταµ, ξυλόφωνο, γκλόκενσπηλ), Έγχορδα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραµπάσο. 
Το έργο είχε 5 κινήσεις:

η
1  κίνηση: Παβάνα για την κοιµωµένη του δάσους

η
2  κίνηση: Ο Κοντορεβυθούλης

η
3  κίνηση: Η Ασχηµούλα, η πριγκίπισσα των Παγόδων

η
4  κίνηση: Η συνοµιλία της Ωραίας µε το Τέρας

η
5  κίνηση: Ο µαγικός κήπος της Νεράιδας

Εκπαιδευτικές Συναυλίες της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
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Σχόλια από µαθητές:

«Η επίσκεψή µας στη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου ήταν µια πολύ καλή και ξεχωριστή εµπειρία. Μας δόθηκε η 
ευκαιρία να δούµε από κοντά τα όργανα της Συµφωνικής Ορχήστρας και να ακούσουµε τη µουσική που εκτελούν. 
Χαίροµαι που µου δόθηκε αυτή η ευκαιρία».

Ζωή Νεοφύτου Μ.Σ. Α3.1

«Η εντύπωσή µου για τη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου είναι απίστευτη. Αξίζει να την ακούσεις και να µάθεις πώς 
ακούγεται το κάθε όργανο. Όταν παίζει όλη η ορχήστρα, σου δηµιουργούνται διάφορα συναισθήµατα και ταξιδεύεις».

Χρίστος Καβάζη Μ.Σ. Α4.1

«Στην αρχή, δεν ενθουσιάστηκα όταν µας ανακοινώθηκε ότι θα παρακολουθούσαµε αυτή τη συναυλία. Τελικά όµως, 
ήταν µια αξέχαστη εµπειρία και κάτι µαγικό. Νιώθω πολύ τυχερή που µου δόθηκε αυτή η ευκαιρία».

Γεωργία Κάρυου Μ.Σ. Α3.1

«Ήταν µια όµορφη εµπειρία και η µουσική, παραµυθένια, όπως και το θέµα των ιστοριών. Μια ωφέλιµη επίσκεψη, 
αφού στην καθηµερινότητά µας δε µας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουµε τη Συµφωνική Ορχήστρα».

Στυλιανή Πίτσιλλου ΜΣ Β1.1                            

«Μια µάσκα µαγική»

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, πραγµατοποιήθηκε στο 
Μουσείο Θάλασσας στην Αγία Νάπα, η παρουσίαση του 
βιβλίου του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Μια µάσκα µαγική». 
Την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου συνδιοργάνωσαν 
ο Οργανισµός Παιδικό Μουσείο Κύπρου, ο Δήµος Αγίας 
Νάπας και το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα. Το πρό-
γραµµα ξεκίνησε µε χαιρετισµό εκ µέρους του Δηµάρχου 
Αγίας Νάπας, κ. Γιάννη Καρούσου. Χαιρετισµό απηύθυναν, 
επίσης, ο Διευθυντής του Λυκείου Κοκκινοχωρίων, κ. 
Αδάµος Σεργίου, ο αντιπρόεδρος της σχολικής εφορίας 
Αγίας Νάπας, κ. Σωτήρης Γιαννούκκος και ο Πρόεδρος της 
ΠΟΕΔ Αµµοχώστου, κ. Λούκας Τσούκκας. Ακολούθησαν 
δραµατοποιηµένα αποσπάσµατα του παραµυθιού από 
µαθητές και µαθήτριες του Λυκείου Κοκκινοχωρίων, απο-
δίδοντας έτσι, τα µηνύµατα που στέλνει ο συγγραφέας µέ-
σα από το παραµύθι του. Η παρουσίαση του παραµυθιού, 
έγινε από την κυρία Κλαίλια Σκοτεινού, πρόεδρο του 
Οργανισµού Παιδικό Μουσείο και τη µαθήτρια του Λυκείου 
Κοκκινοχωρίων Μαρία Αντωνίου Β3.3.  Στην εκδήλωση 
ακούστηκαν µελοποιηµένοι στίχοι από τη µαθήτρια Κούλα 
Κυριαζή Γ6.1. Συµµετείχαν, επίσης, οι µαθητές/τριες 
Μαρία Αντωνίου Β3.3, Κούλα Κυριαζή Γ6.1, Χαράλαµπος 
Σωτηρόπουλος Β6.1, Κωνσταντίνα Κυριάκου Β6.1 και 
Ραφαήλ Ιωάννου Γ6.1.

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου και δρώµενου, δηµιουργία µασκών 

Λίγα λόγια για το παραµύθι

Το βιβλίο περιγράφει µε πολύ ενδιαφέρον και ελκυστι-
κό τρόπο πώς µια µαγική µάσκα µπορεί να µας µετα-
µορφώσει σε κάτι που θα θέλαµε να είµαστε: ένα λιοντάρι 
σε ποντικάκι, ένα  βάτραχο σε κροκόδειλο, έναν ιπποπότα-
µο σε πιθηκάκι, µια τίγρη σε γατούλα, έναν ελέφαντα σε 
πεταλούδα, για να πάνε µαζί στο πάρτι του λιονταριού.
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Το µήνυµα που θέλει να µεταδώσει ο συγγραφέας είναι 
αφενός να αποδεχόµαστε τον εαυτό µας µε τα χαρακτηρι-
στικά και τις αδυναµίες του. Αφετέρου, θέλει να τονίσει ότι 
η συνύπαρξη των ατόµων και η ανάπτυξη φιλίας είναι ανε-
ξάρτητη της δύναµης και του µεγέθους, της κοινωνικής τά-
ξης, του χρώµατος ή της φυλής τους.

Λίγα λόγια για τον Οργανισµό «Παιδικό Μουσείο Κύπρου»

Ο Οργανισµός Παιδικό Μουσείο Κύπρου είναι ένα κοι-
νωφελές, µη κερδοσκοπικό ίδρυµα, που ιδρύθηκε το 1998 
από εκπροσώπους του Πανεπιστηµίου Κύπρου, των 
Γιατρών του Κόσµου, των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων 
ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, του Ε.ΚΑ.ΤΕ. Κύπρου και άλλων προσω-
πικότητων.

Παρόµοια µουσεία λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις 
χώρες. Σκοπός της ίδρυσης του Παιδικού Μουσείου στην 
Κύπρο, είναι να προσφέρει µάθηση και γνώση της ανθρώ-
πινης ζωής και του περιβάλλοντος, µέσα από το παιχνίδι, 
την παράδοση και τη µουσική.  Στον χώρο του Μουσείου θα 
έχουν τη δυνατότητα να έρθουν άµεσα σε επαφή µε το 
περιβάλλον, να το ζήσουν και να το σεβαστούν. Επίσης, σε 
ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες, συµµετέχοντας ενεργά, 
µπορούν να γνωρίσουν τον κόσµο της εργασίας.

Οι µάσκες που διακοσµούσαν τον χώρο της εκδήλωσης τέθηκαν προς πώληση για ενίσχυση του ταµείου του 
Παιδικού Μουσείου Κύπρου.

Τις µάσκες δηµιούργησαν µαθητές και µαθήτριες του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα υπό την καθοδήγηση της 
καθηγήτριας τέχνης κ. Ελένης Μπάρρον.

Μαθητές εργάζονται οµαδικά για το πρόγραµµα του ΔΡΑ.ΣΕ.
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Στις 27 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη των 
τµηµάτων Α2.2 και Β3.3, µε συνοδούς τις καθηγήτριες κ. 
Μαριάννα Παντελή και κ. Πετρούλα Πετρίδου, στην έκθε-
ση «Ο πλανήτης σε χρειάζεται» στη Λευκωσία. Τα παιδιά 
παρακολούθησαν ενηµερωτική οµιλία για τον πλανήτη και 
την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Έπαιξαν δια-
δραστικά παιχνίδια, έφτιαξαν την πόλη του 2050 µε οικο-
λογικές προδιαγραφές και παρακολούθησαν σχετική διά-
λεξη.

Επίσκεψη στην έκθεση «planet needs you» 
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Στις 27 Μαρτίου, στο πλαίσιο των 60 χρόνων από την ηρωική θυσία του ήρωα της 
ΕΟΚΑ, Χρήστου Κκέλη, οι µαθητές και µαθήτριες του σχολείου µας είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Ραντεβού µε τον θάνατο», που αφορά τη 
ζωή και τον ηρωικό θάνατο του αγωνιστή.

Θεατρική παράσταση «Ραντεβού µε τον θάνατο»

Αδερφός του ήρωα 
Χρήστου Κκέλη
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Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ
Μ Α Θ Η Τ ΩΝ

Ήταν τσουχτερό κρύο… µα ο παπα-Κυπριανός δεν το 
βρήκε αυτό εµπόδιο για να µη διεξαχθεί και σήµερα η 
κανονική ροή του µαθήµατος. Οι µαθητές του, αλλά και 
όλοι οι κάτοικοι του Κοντεµένου τον αγαπούσαν πολύ και 
του είχαν ιδιαίτερη αδυναµία, αφού δεν τους δίδασκε µό-
νο τα βασικά µαθήµατα του σχολείου, αλλά τους δίδασκε 
πραγµατικά µηνύµατα και τους έδινε σωστές συµβουλές 
ζωής. Ο Κοντεµένος, ήταν µια φιλοπρόοδη περιοχή, όσον 
αφορά τα γράµµατα και την εκπαίδευση.

Η Λενιώ προερχόταν από πολύ φτωχή οικογένεια, 
αφού ο πατέρας της είχε πεθάνει πολύ νέος και η µητέρα 
της, η Μαρίκα, δούλευε ως εργάτρια σε ένα τοπικό περι-
βόλι µε χαρούπια. Ήταν πολυβασανισµένη γυναίκα, αφού 
δούλευε σκληρά νύκτα - µέρα, για να ζουν τα παιδιά της 
µια κανονική ζωή, σύµφωνα µε τις συνθήκες της εποχής. 
Ο Δηµητρός, ο µεγάλος της αδελφός, είχε ξενιτευτεί, για 
να βοηθάει οικονοµικά τη µητέρα τους.

Η Λενιώ ήταν το µικρότερο παιδί, αφού είχε ακόµη 
πέντε µεγαλύτερα αδέλφια. Παρά το νεαρό της ηλικίας 
της, ήταν πολύ δυναµική, βοηθούσε στις οικιακές εργα-
σίες και προσπαθούσε να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν 
καλύτερα στις απαιτήσεις του σχολείου. Ζούσε σε µια πό-
λη που σχεδόν κάνεις δεν σπούδαζε, εξαιτίας των οικονο-
µικών δυσκολιών, αλλά κυρίως, γιατί ο Κοντεµένος ήταν 
περισσότερο γεωργική και βιοµηχανική περιοχή, που 
απορροφούσε πολλούς ντόπιους κατοίκους ως εργατικό  
δυναµικό. Το µεγαλύτερο όνειρό της ήταν να καταφέρει 
να σπουδάσει αρχαιολόγος, ώστε να ανακαλύψει όλους 
τους θησαυρούς του τόπου της.

Σήµερα θα είχαν το διαγώνισµα µαθηµατικών και η 
µικρή Λενιώ είχε καταβληθεί από το άγχος. Κατά τη διάρ-
κεια του γραπτού ο παπα-Κυπριανός πρόσεξε ότι ήταν πο-
λύ αγχωµένη, πλησίασε το κορίτσι ακουµπώντας το χέρι 
του στον ώµο της, γεµάτος καλοσύνη. Η λάµψη των αγα-
θών µατιών του της έδινε θάρρος και αισιοδοξία. Η Λενιώ, 
όµως, είχε συνειδητοποιήσει ότι δηµιουργήθηκαν στα 

µάτια του ιερέα ερωτηµατικά, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια  
του διαγωνίσµατος κρατούσε σφιχτά στην παλάµη της ένα 
κέρµα. Μετά τη λήξη του διαγωνίσµατος ο παπάς της ζή-
τησε να µιλήσουν ιδιαιτέρως. Το στοµάχι της Λενιώς δέθη-
κε κόµπο. Πάντα ήταν πρότυπο µαθήτριας και ποτέ δεν 
τιµωρήθηκε για τίποτα. Ρώτησε µε τρεµουλιαστή φωνή:

 «Εεε... έκανα κάτι κύριε;». −

 «Ησύχασε κορίτσι µου», της είπε µε ήρεµη φωνή ο −
παπα-Κυπριανός. 

Ζήτησε να παρατηρήσει το κέρµα που κρατούσε η Λε-
νιώ, γιατί του έκανε εντύπωση το σχέδιο που ήταν απεικο-
νισµένο σ' αυτό. Δεν έµοιαζε µε κάτι συνηθισµένο. Είχε 
ανάγλυφο σχέδιο το πρότυπο του καραβιού της Κερύ-
νειας, αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι στο πίσω µέρος 
του κέρµατος υπήρχε ένας χάρτης. Το κορίτσι δεν ανέφε-
ρε τίποτα για την προέλευση του κέρµατος, άρπαξε από-
τοµα το κέρµα και έφυγε βιαστικά. Ο παπα-Κυπριανός δεν  
αντέδρασε, αλλά ένα µειδίαµα είχε φανεί στο πρόσωπό  
του. Ήταν πολυταξιδεµένος και ήξερε όλα τα µονοπάτια 
του χωριού. Με την πρώτη µατιά αναγνώρισε αµέσως την 
τοποθεσία που βρισκόταν στο πίσω µέρος του µυστηριώ-
δους κέρµατος της µικρής.

 Η Λενιώ έτρεξε σα σφαίρα για το σπίτι της. Φερόταν 
κάπως αλλόκοτα. Μόλις έφτασε στο σπίτι της, πέταξε το 
πινάκιο στο πάτωµα και πήγε στο δωµάτιό της. Όταν συνει-
δητοποίησε ότι ήταν µόνη στο σπίτι, µετακίνησε το κοµο-
δίνο της, κάτω από το οποίο βρισκόταν µια τρύπα. Η τρύπα  
αυτή ήταν σκόπιµα κρυµµένη. Μέσα υπήρχε ένα µικρό 
µπαούλο, στο οποίο έκρυβε µυστηριώδη αντικείµενα, 
όπως φωτογραφίες του πατέρα της, ένα περιδέραιο και 
ένα µικρό φτυαράκι, το οποίο είχε ξαναχρησιµοποιήσει. 
Κάθε Κυριακή, µετά την εκκλησία το κορίτσι συνήθιζε να 
πηγαίνει σ' ένα απόµερο µέρος, το οποίο φηµιζόταν πως 
έκρυβε θησαυρούς. Κανένας, όµως, κάτοικος δεν τολ-
µούσε να ψάξει, γιατί ο τόπος αυτός ήταν πολύ επικίνδυ-
νος. Υπήρχε ένας απότοµος κρηµνός και κάτω από αυτόν 

21ος Μαθητικός Διαγωνισµός του Δήµου Κερύνειας

«Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. 

Είναι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι µέρος ενός δέντρου».

 Michael Crichton

To σκουριασµένο κέρµα
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βρισκόταν ένα φυσικό σπήλαιο. Η θέα από εκεί ήταν ει-
δυλλιακή, αφού µπορούσε κανείς να αντικρύσει τα κρυ-
στάλλινα νερά της Κερύνειας, ν' ακούσει τα πουλιά που 
κελαηδούσαν και γενικά να απολαύσει αυτόν τον επίγειο 
παράδεισο. Η µικρή Λενιώ δεν πήγαινε µόνο για να ξεφύ-
γει από τα καθηµερινά της βάσανα, αλλά και γιατί ορκί-
στηκε να βρει το µυστήριο που κρυβόταν πίσω από την 
ιστορία του τόπου αυτού.

 Μια εβδοµάδα, µετά το περιστατικό που είχε συµβεί 
µε τον παπα-Κυπριανό, η Λενιώ ένιωθε τύψεις µε την από- 
τοµη συµπεριφορά της και έτσι αποφάσισε να του εξοµο-
λογηθεί τα πάντα. Ήταν το µόνο άτοµο που θα µπορούσε 
να την βοηθήσει και να τον εµπιστευτεί. Όλα ξεκίνησαν 
έναν χρόνο πριν. Στις 12 Μαρτίου 1960 συνέβηκε ένα 
φοβερό συµβάν και στιγµάτισε τη ζωή της µικρής. Η Λενιώ 
ήταν ταραγµένη, δεν µπορούσε να κοιµηθεί... Οι σκέψεις 
και οι αναµνήσεις της στοίχειωναν τα όνειρά της. Ποιος 
µπορούσε να σκεφτεί ότι ένα µικρό κορίτσι µπορούσε να 
σκοτώσει τον πατέρα του! Κι όµως, αυτό έγινε και η 
πραγµατικότητα ήταν φρικτή. Όταν η Λενιώ ήταν µόλις 
οκτώ ετών, συνήθιζε να πηγαίνει µε τον πατέρα της στο 
απότοµο εκείνο µέρος. Εκείνη τη µέρα έπαιζε κρυφτό, το 
κορίτσι γεµάτο αθωότητα ήθελε να τροµάξει τον πατέρα 
του. Το γεγονός, όµως, αυτό κατέληξε µακάβριο. Ο κακό-
µοιρος άντρας αιφνιδιάστηκε και έπεσε από τον κρηµνό, 
αφού έχασε την ισορροπία του. Το κορίτσι έντροµο έτρεξε 
να σώσει τον πάτερα του. Ήταν όµως πολύ αργά... δεν 
ήξερε πώς ν' αντιδράσει, αφού το κεφάλι του είχε υποστεί 
πολλά τραύµατα. Ο πατέρας δεν έριξε ευθύνες στο παιδί 
του και της έδωσε ένα κέρµα, το γνωστό κέρµα που το 
κορίτσι είχε στην κατοχή του χωρίς να γνωρίζει κανείς 
τίποτα. Αυτή έκλαιγε απαρηγόρητα και ο πατέρας της την 
καθησύχασε λέγοντας της ότι, όταν το κέρµα αρχίσει να 
σκουριάζει, τότε θα ξαναϊδωθούν. Η Λενιώ πίστεψε στα 
λόγια του. Έτρεξε να ενηµερώσει τη µητέρα της και τους 
χωριανούς, µήπως µπορούσε να σωθεί ο πατέρας της. 
Όταν επέστρεψε, όµως, ο πατέρας της είχε ξεψυχήσει. Η 
µικρή δεν µπορούσε να πιστέψει ότι αυτή ευθυνόταν για 
τον θάνατο του πατέρα της. Πώς θα µπορούσε να αντικρύ-
σει ξανά στα µάτια την οικογένειά της; Όλες αυτές οι σκέ-
ψεις γυρνούσαν στο µυαλό της Λενιώς. Η µητέρα της είχε 
µείνει άφωνη. Δεν µπορούσε να χωρέσει στο µυαλό της 
αυτό που έγινε... Πόσες δυστυχίες µπορούσε να αντέξει 
ένας άνθρωπος! Το κορίτσι τον αποχαιρέτησε µε ένα φιλί 
στο µέτωπο, αλλά κανείς ποτέ δεν έµαθε την πραγµατική  
αιτία του θανάτου του .

Η οικογένειά τους, µετά την απώλεια του στηρίγµατός 
τους, είχε υποστεί τροµερό πλήγµα, τόσο στον συναισθη-
µατικό όσο και στον οικονοµικό τοµέα. Η Λενιώ δεν είχε 
µιλήσει ποτέ ξανά για το γεγονός αυτό, επειδή δεν ήθελε 
να το συνειδητοποιήσει. Σε διάστηµα λίγων ηµερών το κο-
ρίτσι άρχισε να βλέπει περίεργους εφιάλτες. Καθηµερινά 
ένιωθε ότι κάποιος την παρακολουθούσε, µέχρι που 
έντροµη είχε καταλάβει πως το κέρµα που της είχε δώσει 
ο πατέρας της, είχε κάποια περίεργα σηµεία στο πίσω µέ-
ρος που υπήρχε ο χάρτης. Κάποιες συγκεκριµένες τοπο-
θεσίες ήταν χαραγµένες µε κοκκινωπό χρώµα.

Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της τα πέρασε µοναχικά. 
Είχε κλειστεί στον εαυτό της και είχε γίνει άλλος άνθρω-
πος. Η παιδικότητα και η ξεγνοιασιά που είχε, είχαν πλέον 
σταµατήσει να υπάρχουν και αντικαταστάθηκαν από ενο-
χές, ανασφάλεια και τύψεις. Τότε ήταν η εποχή που πρω-
τοεµφανίστηκαν οι αϋπνίες και οι φρικτοί εφιάλτες. Πή-
γαινε καθηµερινά στο σηµείο όπου πέθανε ο πατέρας της 
και προσευχόταν για αυτόν. Ένιωθε τόσο θυµό µέσα της 
για το κακό που άθελά της προκάλεσε και ήθελε να επα-  
νορθώσει. Είχε ακούσει πως υπήρχε ένας πανάρχαιος 
θρύλος για τον τόπο, όπου είχε πεθάνει ο πατέρας της. Λε-
γόταν ότι κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας έγινε η βά-
ναυση δολοφονία δεκατριών µονάχων από τον Πάπα κο-
ντά στην Καντάρα στην κοίτη του ποταµού Πεδιαίου, λόγω   
του ότι είχαν αρνηθεί την υποταγή σε αυτόν. Τα λείψανά  
τους δεν είχαν εντοπιστεί και ο κόσµος έχει παραδεχτεί  
ότι ακούγονται τροµερά µουγκρητά κάθε βράδυ... Ο χώ-
ρος εκείνος σίγουρα θα ήταν στοιχειωµένος. Μετά την 
αφήγηση της Λενιώς, ο παπα-Κυπριανός, της υποσχέθηκε 
πως θα τη βοηθούσε να τα εντοπίσουν. Και όντως τήρησε  
τον λόγο του. Ο παπάς είχε απεριόριστες γνώσεις, για αυ- 
τό και οι περισσότεροι τον αποκαλούσαν ως µια «κινητή 
βιβλιοθήκη». Έσκαβαν µαζί κάθε βράδυ, ώστε να µην 
τους ανακαλύψει κανείς. Ο παπα-Κυπριανός είχε εντυπω-
σιαστεί από τις ικανότητες και τις γνώσεις της µικρής και 
ήταν σίγουρος για το λαµπρό της µέλλον.

Είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε και το κορίτσι εί-
χε γίνει δεκαοκτώ χρόνων. Ο παπα-Κυπριανός την είχε 
σαν παιδί του και έτσι ανέλαβε ο ίδιος τις σπουδές της. 
Δεν µπορούσε να µην τη βοηθήσει από τη στιγµή που γνώ-
ριζε την αγάπη της γι' αυτό που έκανε. Της υποσχέθηκε 
πως όταν επέστρεφε από τις σπουδές της, θα ήταν όλα 
πολύ καλύτερα και θα συνέχιζαν µαζί την αποστολή που 
είχαν ξεκινήσει. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της Λε-
νιώς, ερχόντουσαν επιστολές στον παπά από τη σχολή 
της, για να τον ενηµερώσουν για την πρόοδό της. Ήταν 
άριστη φοιτήτρια και όλοι οι καθηγητές της ήταν, όχι µόνο  
ευχαριστηµένοι από την επίδοσή της, αλλά και ενθουσια-
σµένοι από το πάθος που είχε για την αρχαιολογία. Όταν η 
Λενιώ είχε αποφοιτήσει επιτέλους και επέστρεψε µε τόση 
λαχτάρα για τον τόπο της, είχε καταλάβει πως δεν ήταν 
όλα όπως της τα είχε υποσχεθεί ο παπα-Κυπριανός. Τρία 
χρόνια πριν επιστρέψει η Λενιώ από τις σπουδές της, ο 
παπάς πάλευε µε τον καρκίνο. Γνώριζε πως επρόκειτο να 
πεθάνει και έτσι συνέχισε µόνος του τις ανασκαφές. Προς 
µεγάλη του έκπληξη βρήκε µερικά από τα λείψανα των 
δεκατριών µονάχων και για να ευχαριστήσει την Παναγιά 
για τους κόπους τόσων χρόνων έκτισε προς τιµήν της 
δίπλα από τον τόπο ανακάλυψής τους µια εκκλησία αφιε-
ρωµένη στην Παναγία. Το τέλος του, όµως, έφτασε... Ο 
θάνατος του ήταν πολύ ήρεµος. Είχε εκπληρώσει το 
όνειρο της Λενιώς και ήξερε πως αυτό θα τη χαροποιούσε. 
Δεν την ενηµέρωσε, όµως, καθόλου για την κατάσταση 
της υγείας του, γιατί δεν ήθελε να την αποσπάσει από τις 
σπουδές της. Όλη του η περιουσία είχε γραφτεί στο όνοµά 
της και οι συµπολίτες του θρηνούσαν για τον χαµό ενός 
πολύ αγαπητού και ξεχωριστού προσώπου. 
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Δεν πέρασε πολύς καιρός και το κορίτσι επέστρεψε, 
µετά το πέρας των σπουδών της, πίσω στην γενέτειρά του. 
Κατεβαίνοντας συγκινηµένη από το λεωφορείο µύρισε 
τον αέρα του χωριού της, χαιρέτησε όλους της τους συγ-
χωριανούς και έσπευσε κατευθείαν προς το σπίτι του 
παπα-Κυπριανού, για να του δείξει το πτυχίο της. Μπαίνο-
ντας µέσα το κορίτσι δεν βρήκε κανέναν. Αποφάσισε να 
τον περιµένει στην κρεβατοκάµαρά του νοµίζοντας πως 
θα έλειπε µονάχα για λίγο. Πέρασαν δυο ολόκληρες 
ώρες και το κορίτσι περίµενε µε ανυποµονησία. Ξαφνικά, 
µπαίνει από το κατώφλι η γειτόνισσα του µε θυµιατό. Το 
κορίτσι παραξενεύτηκε, αφού το θυµιάτισµα ήταν η καθη-
µερινή δραστηριότητα του παπά. Η γυναίκα εξήγησε τα 
πάντα στη Λενιώ, αφού συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε 
πλήρη άγνοια. Το κορίτσι µαθαίνοντας για τον χαµό του 
αγαπηµένου της προσώπου έχασε τη γη κάτω από τα πό-
δια της. Ήταν το στήριγµά της, ο πατέρας και ο διδάσκαλός 
της... 

  Μετά από όλα αυτά, άρχισε η καθοδική της πορεία. 
Σταµάτησε τις ανασκαφές και η ζωή της είχε πάψει να έχει 
νόηµα. Αυτή την περίοδο είχε ξεκινήσει να καταναλώνει 
υπερβολικό ποτό. Ξενυχτούσε στο καφενείο του χωριού 
και η µητέρα της ανησυχούσε πολύ για αυτήν. Ήταν το µι-
κρό της κοριτσάκι και δεν ήθελε να τη βλέπει να βασανί-
ζεται. Ο χαρακτήρας της Λενιώς είχε αλλάξει πλέον προς 
το χειρότερο. Από ένα συνεσταλµένο και καλοκάγαθο κο-
ρίτσι είχε µετατραπεί σε µια επιθετική και καθόλου συ-
µπονετική γυναίκα. Προκαλούσε ζηµιές στο χωριό, δεν 
άκουγε καµιά συµβουλή, αλλά το σηµαντικότερο, έπαψε 
να προσεύχεται για τα αδικοχαµένα αγαπηµένα της πρό-
σωπα.

 Ένα πρωινό της Κυριακής η µητέρα της την ξύπνησε 
µε χάδια για να πάνε εκκλησία. Η Λενιώ αρνήθηκε και η 
µητέρα χωρίς να το θέλει άρχισε να φωνάζει. Η Λενιώ έγι-
νε επιθετική, αφού την είχε τυφλώσει το ποτό και κτύπησε 
την ίδια της τη µητέρα. Με βαριά καρδιά, η γυναίκα που 
την έφερε στον κόσµο την πήρε στη Λευκωσία σε ένα κέ-
ντρο αποτοξίνωσης. Ήθελε να θεραπευτεί άµεσα, αφού εί-
χε τόσο µέλλον µπροστά της.

 Οι µέρες της Λενιώς σε αυτό το κέντρο ήταν εφιαλτι-
κές, σαν να ζούσε στην κόλαση. Φαίνονταν ατέλειωτες και 
ζούσε ένα µαρτύριο. Ένιωσε τόση επιθυµία να ακουµπή-
σει στα χείλη της έστω και µια σταγόνα ποτό. Με την καθη-
µερινή δόση που είχε πριν ενταχθεί σε αποτοξίνωση, ο κό-
σµος ήταν πολύ καλύτερος. Δεν υπήρχαν δυσκολίες ούτε 
βάσανα στον κόσµο. Ξεχνούσε τα πάντα... τον θάνατο του 
παπά Κυπριανού και το έγκληµα που είχε διαπράξει άθε-
λά της εις βάρος του πατέρα της. Μερικές φορές µπορού-
σε να συνοµιλεί µε αυτά τα πρόσωπα, αλλά στη συνέχεια 
καταλάβαινε πως όλα ήταν στη φαντασία της. Το γεγονός, 
όµως, αυτό την εξόργιζε. Οι νοσοκόµες δέχονταν καθηµε-
ρινά βίαιη συµπεριφορά από αυτήν. Η Λενιώ είχε φτάσει 
σε σηµείο απελπισίας. Τα φάρµακα και οι θεραπείες δεν 

τη βοηθούσαν. Έτσι, το κέντρο έλαβε άµεσα µέτρα. Οι 
υπεύθυνοι του κέντρου αποτοξίνωσης αποφάσισαν από 
κοινού µε τη µητέρα της, η Λενιώ, να τύχει εντατικότερης 
θεραπείας, έτσι και έγινε. Κάθε µεσηµέρι, η Λενιώ µετακι-
νείτο σε ένα σκοτεινό δωµάτιο. Όλα ήταν τόσο τροµακτικά. 
Οι νοσοκόµες την τοποθετούσαν σε ένα κρεβάτι, αφού τη 
έδεναν πολύ σφικτά και την αφήναν µε τις ώρες µονάχη 
της µέχρι να ηρεµήσει. 

Το έτος 1974 ήταν ένα έτος γεµάτο αλλαγές για τη 
Λενιώ. Είχε συµµορφωθεί πολύ και οι γιατροί ήταν πολύ 
ευχαριστηµένοι. Τότε, επικρατούσε πανικός στο χωριό, 
εξαιτίας των Τούρκων που απειλούσαν το νησί. Η Λενιώ 
βρισκόταν και πάλι στο γνωστό κρεβάτι, χωρίς να µπορεί 
να κουνηθεί. Είχε σαν φυλαχτό στον κόρφο της το κέρµα 
του πατέρα της και τότε έγινε το αναπάντεχο. Το κέρµα 
άρχισε ν' αλλάζει χρώµα και να γίνεται κοκκινωπό, να 
σκουριάζει. Τότε θυµήθηκε τα λόγια του πατέρα της. Πώς 
θα τον ξανασυναντούσε, αφού δεν µπορούσε να γευτεί 
πλέον το ονειρικό αυτό ποτό; Τότε, όµως, ήταν οι τελευ-
ταίες τις στιγµές. Οι Τούρκοι είχαν εισβάλει στην Κερύνεια. 
Σε κλάσµατα δευτερολέπτου τούρκικα αεροπλάνα βοµ-
βάρδισαν κτήρια, σπίτια στη Κερύνεια και στη Λευκωσία. 
Οι νοσοκόµες του κέντρου αποτοξίνωσης στην προσπά-
θειά τους να σωθούν και να σώσουν τους ασθενείς είχαν 
ξεχάσει τη Λενιώ στον πάνω όροφο δεµένη και αβοή-
θητη... Η Λενιώ, έντροµη, άκουσε τους ανατριχιαστικούς 
ήχους από τους βοµβαρδισµούς και τότε το κέρµα είχε 
γίνει κατακόκκινο. Τούρκικο αεροπλάνο βοµβάρδισε και 
το κέντρο αποτοξίνωσης... Η Λενιώ άκουσε για τελευταία 
φορά τον κρότο... Όλα έσβησαν ξαφνικά. Μια δύναµη την 
έσπρωξε και τότε δεν ήταν πλέον δεµένη... Φώναζε µα 
κανένας δεν άκουγε... Κανένας δεν έβλεπε... Ανοίγοντας 
τα µάτια συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται στην αγαπηµένη 
της σπηλιά. Εκεί ο παπα-Κυπριανός και ο πατέρας της την 
περίµεναν µε ανοιχτές αγκάλες. Το κέρµα εξαφανίστηκε 
µέσα από τα χέρια της... Και κάθε πόνος πλέον είχε εξα-
φανιστεί.

 Μπορεί η λάµψη του κέρµατος αυτού να συµβόλιζε τις 
αναµνήσεις και τις ενοχές της Λενιώς για τον χαµό του 
πατέρα της. Παράλληλα ο χαραγµένος χάρτης του καρα-
βιού της Κερύνειας αποτύπωνε τον πόνο των Κερυνειω-
τών για τις κακουχίες των κατοίκων της και την καταστρο-
φή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος από την 
τούρκικη εισβολή. Τα βουνά, το γραφικό λιµανάκι, το κά-
στρο της Κερύνειας, του Βουφαβέντο, του Αγίου Ιλαρίωνα, 
οι πανάρχαιες εκκλησίες και τα απίστευτα αρχαία µνηµεία 
την καθιστούσαν ως την οµορφότερη πόλη της Κύπρου. 

Ας κρατήσουµε άσβεστη λοιπόν στη µνήµη µας την 
πανάρχαια πόλη του Κηφέα και του Πραξάνδρου, όπως η 
Λενιώ το κέρµα του πατέρα της και ας ελπίσουµε πως µια 
µέρα το κέρµα αυτό θα σκουριάσει και το χώµα του τόπου 
αυτού θα υποδεχτεί τα παιδιά της πίσω ελεύθερα, όπως ο 
πατέρας συνάντησε το παιδί του!

Δήµητρα Σάντη Β1.1
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Η µοναξιά
Δύσκολη 'ν' η µοναξιά

και βαθιά πληγώνει
µες στης ψυχής τα σωθικά 

τον πόν' όλο φουντώνει.

Τα µάτια σου
Κοίταξα δυο σµαραγδένια

µάτια όλο ζεστασιά
είδα ήλιους και φεγγάρια
µου µαγέψαν την καρδιά.

Μαραζώνω και πονώ
Μάτια µου σε κρυφοκοιτάζω,

µαραζώνω και πονώ
πώς αλλιώς να σου φωνάξω

πως πολύ σε αγαπώ;

Πώς αγαπάς;
Πώς αγαπάς µε µια µατιά;

Πώς αγαπάς µε λόγια;
Πώς νιώθεις µ' ένα άγγιγµα 

να σταµατούν ρολόγια;

Διαγωνισµός Δηµιουργικής Γραφής στη µνήµη Μίµη Σουλιώτη
«2018, 220 χρόνια από τη γέννηση του Διονύσιου Σολωµού»

Επιγραµµατικά ποιήµατα µε βάση τα κύρια γνωρίσµατα της ποίησης του Διονύσιου Σολωµού

Οι λογισµοί
Ωσάν ωκεανοί

δυο µάτια µε κοιτούν.
Μ' αυτού οι λογισµοί
αλλού περιπατούν.

Πλάση
Όµορφη που είν' η πλάση
ένα θαύµα εξ' ουρανού
σαν ολόγιοµο φεγγάρι

στην κορφή ενός βουνού.

Γεωργία Κάρυου, Γ5.1, Φωτεινή Χριστοφή, Γ5.1, Μαρία Βενιζέλου, Γ4.1, Μαρία Αντωνίου, Β3.3

Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως η εποχή της 
παγκοσµιοποίησης και της τυποποίησης µε έντονο το στοι-
χείο της αδιαφορίας και της αυθάδειας. Οι ανθρώπινες 
σχέσεις έχουν γίνει ωφελιµιστικές, επιφανειακές και κυ-
ρίως συµφεροντολογικές. Οι άνθρωποι δε νοιάζονται για 
την επίλυση των πραγµατικών προβληµάτων της κοι-
νωνίας, αλλά για τον εαυτό τους και µόνο, για το «φαίνε-
σθαι». Όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της σύγχρονής 
µας κοινωνίας η οποία αντί να προωθεί ορθά πρότυπα συ-
µπεριφοράς και ηθικές αρχές και αξίες προωθεί πρότυπα 
ατοµικισµού και ανταγωνιστικότητας. Είναι ευλογοφανές 
ότι στη σηµερινή κοινωνία υπάρχει έλλειψη ευσυνείδη-
των και προβληµατισµένων ατόµων τα οποία θα νοιάζο-
νται για την πρόοδο του συνόλου και για την ανάπτυξη του 
πνευµατικού επιπέδου των ανθρώπων.

Ζητούµενο, λοιπόν, της εποχής µας είναι ο κριτικά σκε-
πτόµενος, ενηµερωµένος, συνειδητοποιηµένος ενεργός 
πολίτης µε έντονο το αίσθηµα της ευθύνης, που όπως έυ-
στοχα λέει και ο Μόντης στο ποίηµα του «Αµυγδαλιά», 
πρέπει ο καθένας να τολµά να εκφράζεται, να διακινδυ-
νεύει και να αντιστέκεται σε τέτοιο σηµείο που για όλους 
τους άλλους θα µοιάζει «τρελλός». Είναι αυτός ο πολίτης 
που θα είναι πάντα µπροστά και θα διακατέχεται από την 
«ιερή τρέλα» να σώσει τη γη και θα νιώθει τόσο έντονα 
αυτό που είπε και ο Νίκος Καζαντζάκης «εγώ µοναχός 
µου θα σώσω τη γη και άµα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Επο-
µένως, ο ενεργός πολίτης αποτελεί γερό θεµέλιο και στή-
ριγµα της δηµοκρατίας.

Ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
της ύπαρξης της Δηµοκρατίας και  της κοινωνικής συνο-
χής είναι η γαλούχηση υπεύθυνων ανθρώπων. Αναµφί-
βολα, ο κάθενας έχει ως χρέος να αντιλαµβάνεται την 

ανάγκη της κοινωνίας να ξεφύγει από τη στασιµότητα και 
να πορεύεται στον δρόµο της ανάκαµψης και της ευηµε-
ρίας. Το κάθε άτοµο πρέπει να λαµβάνει µέρος στα κοινά, 
να εκφέρει την άποψή του και µέσα από τον διάλογο να 
γίνεται ανταλλαγή απόψεων. Σε ένα πολίτευµα όπου τα 
άτοµα λαµβάνουν µέρος στις κοινωνικές δραστηριότητες, 
συνυπάρχουν, µπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους 
και να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη 
αποφάσεων, τότε το πολίτευµα αυτό µπορεί αδιαµφισβή-
τητα να χαρακτηριστεί Δηµοκρατικό. Όπως πολύ εύστοχα 
είπε ο Αριστοτέλης: για να έχει κάποιος δικαίωµα πρέπει 
να φέρει τον τίτλο του πολίτη, να λογίζεται οργανικό 
µέλος µιας κοινωνίας και να µη σκέφτεται µόνο γύρω από 
το ατοµικό συµφέρον, αλλά για το συλλογικό. Έτσι, η 
θεµελιωδέστερη αρχή πάντων είναι αυτή που ορίζει την 
ενεργό συµµετοχή στα κοινά όχι ως δικαίωµα αλλά ως 
υποχρέωση. Αν ο πολίτης δεν µεριµνά για το κοινωνικό 
σύνολο, τότε η συνισταµένη της κοινωνικής προόδου 
ασθενεί και αποδυναµώνεται. Εποµένως, η συµµετοχή 
του ανθρώπου στη λήψη µέτρων και στα κοινωνικά 
δρώµενα είναι επιτακτική ανάγκη για την προάσπιση της 
δηµοκρατίας.

Σήµερα, όµως, η πλειονότητα των πολιτών δεν συµµε-
τέχει στα κοινά και το δηµοκρατικό πολίτευµα περνά 
κρίση και συνεχώς διαβρώνεται. Η αποµάκρυνση από τα 
κοινά, η αδιαφορία, η απάθεια λόγω του υλιστικού πνεύ-
µατος του καταναλωτισµού και της υποδούλωσης στη δύ-
ναµη της µηχανής οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα επικίνδυ-
νο µονοπάτι. Γι΄ αυτό και θεµελιακό ρόλο στη διάπλαση 
του «χρηστού πολίτη» διαδραµατίζει η οικογένεια. Η οι-
κογένεια έχει τη δυνατότητα, εξ απαλών ονύχων, να ανα-
θρέψει σωστούς και δηµοκρατικούς ανθρώπους. Αναλυτι-

14ος Διαγωνισµός Συγγραφής Δοκιµίου Κώστα Μόντη

Θέµα: Ο ενεργός πολίτης ως πρωταρχική προϋπόθεση της δηµοκρατίας περί της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο ρόλος 
της οικογένειας, του σχολείου και των Μ.Μ.Ε. για τη διαµόρφωση και τη διαρκή ενίσχυσή του, στην εποχή µας.
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κότερα, µέσα από την οικογένεια γίνεται η µετάδοση 
γνώσεων, η καλλιέργεια ορθής κριτικής σκέψης, η παρο-
χή προτύπων ορθής κοινωνικής συµπεριφοράς. Οι γονείς 
έχουν ως χρέος να µεταλαµπαδεύσουν στα παιδιά από 
µικρή ηλικία ηθικές αρχές και αξίες που θα διασώζουν 
την ανθρωπιά τους καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
Τέτοιες αξίες είναι το αίσθηµα της αλληλοβοήθειας, της 
ευθύνης για την πρόοδο του ευρύτερου κοινωνικού συνό-
λου, η ελευθερία και η αγάπη. 

Επιπλέον, µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον τα παι-
διά αρχίζουν να έρχονται σε επαφή µε άλλους ανθρώ-
πους και εποµένως αρχίζουν να καλλιεργούν το αίσθηµα 
της κοινωνικοποίησης. Έχει καταστεί σαφές ότι ο οικογε-
νειακός φορέας συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση 
δηµιουργικών και κοινωνικοποιηµένων ανθρώπων.

Ακόµη, το σχολείο αποτελεί τον πρώτο κοινωνικό 
χώρο του ανθρώπου έξω από το οικογενειακό περιβάλ-
λον. Συγκεκριµένα, το σχολείο συµβάλλει στη διαµόρφω-
ση ελεύθερων πολυδιάστατων ατόµων µε καλλιεργηµέ-
νη την κριτική σκέψη. Το σχολείο µέσα από τη συστηµα-
τική προώθηση γνώσεων και την ορθή διαπαιδαγώγηση 
συµβάλλει στη διαµόρφωση και καλλιέργεια όλων των 
στοιχείων που διέπουν τη δηµιουργική προσωπικότητα. 
Επιπλέον, τα άτοµα µαθαίνουν τους κανόνες του οµαδι-
κού παιχνιδιού, αφού αποτελούν µέλος του συνόλου και 
συνυπάρχουν σε αυτό. Καταληκτικά το εκπαιδευτικό 
σύστηµα πρέπει να στηρίζεται στην προώθηση του δη-
µιουργικού σχολείου, αφού το σχολείο αντικατοπτρίζει 
την κοινωνία.

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αλλάξουν και 
από απλοί µεταδότες γνώσεων να γίνουν οι εµπνευστές 
της µαθησιακής διαδικασίας. Πράγµατι, ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να µάθει στους µαθητές πώς να µαθαίνουν και να 
αποκτούν αργά αλλά σταθερά τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός, 
αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής σε κάθε εκπαιδευτική 
διαδικασία, πρέπει να καλλιεργεί τον διάλογο. Στον σχο-
λικό χώρο θα πρέπει να τηρείται πειθαρχία και παράλλη-
λα να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης των µα-
θητών. Όλα αυτά συµβάλλουν στη διαµόρφωση ευσυνεί-
δητων, προβληµατισµένων και όχι παθητικών πολιτών.

Ακόµη, η ορθή λειτουργία των µαθητικών συµβουλίων 
είναι ένας άλλος τρόπος δραστηριοποίησης των µαθητών. 
Οι µαθητές πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώµατά τους 
και τις υποχρεώσεις τους, να έχουν τη βούληση, για να 
µπορούν να κρίνουν, να διακρίνουν και να επιλέγουν το 
σωστό από το λανθασµένο. Έτσι, στη µετέπειτα κοινωνία 

θα µπορούν να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους και να 
αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους. Ακόµη, ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές και 
να µην κάνει διακρίσεις. Οι διακρίσεις κάνουν τους µαθη-
τές να καλλιεργούν λανθασµένες αξίες οι οποίες θα τους 
κατευθύνουν σε όλη τη ζωή και θα τους αποµακρύνουν 
από τα κοινά. Το δηµιουργικό σχολείο βοηθά στην εξάλει-
ψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Όλα όσα έχουν προανα-
φερθεί καταλήγουν στη διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό 
σύστηµα, αφού τεθεί σε ορθή λειτουργία µπορεί να 
αναθρέψει υπεύθυνα, ενεργά, συνειδητοποιηµένα άτοµα 
τα οποία θα αποτελέσουν τα ατράντακτα θεµέλια της 
δηµοκρατικής κοινωνίας.

Επιπρόσθετα, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µπορούν 
να υπηρετήσουν το δηµοκρατικό έργο. Αναντίρρητα, 
παρέχουν ερεθίσµατα τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο 
ζωής και την ιδεολογία των ανθρώπων. Πρέπει να 
διακατέχονται από πολυφωνία, ελευθεροτυπία και να πα-
ρουσιάζουν όλες τις απόψεις, έτσι ώστε να µην κάνουν 
πλύση εγκεφάλου στον απλό λαό. Δεν πρέπει να λειτουρ-
γούν ως φερέφωνα της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας εξυ-
πηρετώντας πολιτικά συµφέροντα. Όλα αυτά συµβάλλουν 
στην ενηµέρωση των ανθρώπων για όλους τους τοµείς 
της κοινωνίας. Οι άνθρωποι έτσι, είναι πάντα ενήµεροι και 
µπορούν να καλλιεργήσουν και να εµπλουτίσουν τις γνώ-
σεις τους. 

Επίσης, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν τη δύνα-
µη να αφυπνίζουν τους ανθρώπους για διάφορα κοινωνι-
κά θέµατα, όπως ο ρατσισµός, τα ναρκωτικά, τα τροχαία 
δυστυχήµατα και διάφορες ασθένειες. Έτσι, τα άτοµα 
ευαισθητοποιούνται και αναπτύσσουν το αίσθηµα της 
αλληλοβοήθειας προς τους συνανθρώπους τους. Έχει 
καταστεί σαφές ότι τα Μεσα Μαζικής Ενηµέρωσης µπο-
ρούν να αφυπνίσουν τους ανθρώπους και να ενισχύσουν 
την κοινωνική αλληλεγγύη. Ευθύνη έχει και ο κάθε 
πολίτης ξεχωριστά και κυρίως οι πνευµατικοί άνθρωποι, 
που θα πρέπει να επωµισθούν τις ευθύνες τους, να δια-
κινδυνεύσουν τη νοηµοσύνη τους στα µάτια των δειλών 
και των ανίδεων.

Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό ότι ο ενεργός πολίτης 
µπορεί να ανατραφεί µέσα από ένα «χείµαρρο» φορέων 
κοινωνικοποίησης και πρόνοιας. Ας αναλογιστεί επιτέ-
λους ο κάθε άνθρωπος την ευθύνη που έχει για τη στε-
ρέωση της δηµοκρατίας.

Θεοδούλου Ανδρέας Γ3.3

Οµαδική Εργασία Α’ Λυκείου
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Είναι γενικά παραδεκτό ότι το σύγχρονο µοντέλο της 
πολυπολιτισµικής κοινωνίας εγκυµονεί πολλούς κινδύ-
νους και σε συνδυασµό µε τις αυθαιρεσίες κάποιων πολι-
τικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εγεί-
ρονται ερωτήµατα στην κοινή γνώµη. Το αποτέλεσµα είναι 
οι πολίτες να απέχουν από τα πολιτικά δρώµενα και κυ-
ρίως οι νέοι να χαρακτηρίζονται από απροθυµία µέχρι και 
άρνηση να ασκήσουν τόσο το δικαίωµα του εκλέγειν αλλά 
και του εκλέγεσθαι. Βρισκόµαστε, λοιπόν, αντιµέτωποι µε 
την προοπτική της καταρράκωσης του πολιτικού στίβου 
και κατά συνέπεια η κρίση επεκτείνεται σε όλους τους 
τοµείς. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο είναι που πρέπει να 
πάρει θέση ο ενεργός πολίτης, ο οποίος έµπρακτα θα 
µεταβάλει τις πολιτικές εξελίξεις προς το καλύτερο δυνα-
τό. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός επιβάλλεται ο κό-
σµος να στραφεί σε ένα νέο ανθρωπισµό αναδεικνύοντας 
την αστείρευτη πηγή του Ελληνισµού για τη δηµιουργία 
µιας Δηµοκρατικής Ευρώπης µε επίκεντρο τις αρχές – 
αξίες και ιδανικά των Αρχαίων ηµών προγόνων.

 Καταρχάς τα σηµάδια της παγκόσµιας οικονοµικής 
κρίσης είναι έκδηλα σε όλους τους τοµείς της ζωής του 
ανθρώπου και γενικότερα των κρατών. Οι οικονοµίες των 
ευρωπαϊκών χωρών αντιµετωπίζουν χρέη και σοβαρά οι-
κονοµικά προβλήµατα, ενώ άλλες κινδυνεύουν µε χρεο-
κοπία, αφού οι οικονοµίες τους συνεχώς υποβαθµίζονται. 
Η ανεργία µαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες µε πτυχιού-
χους νέους να περιµένουν στην ουρά των διορισµών και 
συνεπώς στο ταµείο ανεργίας. Αυτό, έχει ως αποτέλεσµα 
την αθρόα µετανάστευση στην προσπάθειά τους για εξεύ-
ρεση εργασίας και κατά συνέπεια ενός καλύτερου βιοτι-
κού επιπέδου. Ακόµα, οι µεγαλύτερες φορολογήσεις πο-
λιτών, η φτώχεια, και η φοροδιαφυγή είναι µερικά χαρα-
κτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας. Τέλος, η απειλή της 
οικονοµικής διείσδυσης των ισχυρών κρατών στα ασθενέ-
στερα οδηγεί στη διαµόρφωση ενός κλίµατος οικονοµικής 
εξάρτησης των υποδεέστερων από τις ισχυρές χώρες.

 Απόρροια της οικονοµικής κρίσης αποτελεί η αθρόα 
µετανάστευση των πληθυσµών. Αποτέλεσµα είναι οι ρα-
τσιστικές συµπεριφορές, αφού για τα οικονοµικά προβλή-
µατα µιας χώρας, για την ανεργία, για τη βία και την 
εγκληµατικότητα θεωρούνται υπεύθυνοι οι µετανάστες. 
Μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί ο ρατσισµός  - σε 
όποια του έκφανση - τρέπεται γοργά σε µια κοινωνία όπου 
επικρατεί η έλλειψη αξιοκρατίας και η διάκριση των 
πολιτών σε κατηγορίες. Πλάι στους προνοµιούχους 
πολίτες, που γίνονται αποδεκτοί και αντιµετωπίζονται µε 
πλήρη σεβασµό, υπάρχουν και οι πολίτες εκείνοι που 
βλέπουν τα δικαιώµατά τους να καταπατούνται, χωρίς 

κανείς να µεριµνά γι' αυτούς. Η κατάσταση αυτή οφείλεται 
στην έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και στη κρίση 
αξιών και δηµοκρατικών θεσµών.

Επιπρόσθετα, στη σηµερινή εποχή κυριαρχεί η υπερ-
κατανάλωση και τα υλιστικά πρότυπα ζωής. Ο καταναλω-
τισµός και η διαρκής ανάγκη του ανθρώπου για απόκτηση 
χρηµάτων, προκαλεί σηµαντικό άγχος και έντονη αίσθηση 
πίεσης, συνειδητοποιώντας πόσο δύσκολο είναι να αντε-
πεξέλθει κανείς στα καταναλωτικά πρότυπα της εποχής. 
Η επίγνωση πως προκειµένου να θεωρηθεί κάποιος επι-
τυχηµένος και καταξιωµένος από τους συνανθρώπους 
του οφείλει να αποκτήσει σηµαντική οικονοµική επιφά-
νεια ωθεί σ' ένα ψυχοφθόρο αγώνα επαγγελµατικής ανέ-
λιξης. Μια αδιάκοπη σειρά επαγγελµατικών υποχρεώ-
σεων που µειώνουν δραστικά τα περιθώρια ελεύθερου 
χρόνου και, άρα, τα περιθώρια ηρεµίας και πραγµατικής 
βίωσης της ζωής, επισφραγίζουν επί της ουσίας την ιδιό-
τυπη αυτή υποδούλωση των ανθρώπων στα υλικά αγαθά. 
Ο άνθρωπος ζει για να εργάζεται και δεν εργάζεται για να 
ζει µε αποτέλεσµα να διογκώνεται το «έχειν» και να 
συρρικνώνεται το «είναι».

Μάλιστα, εξαιτίας της αυξηµένης επιθυµίας και ανά-
γκης για την απόκτηση περισσότερων χρηµάτων, ο κάθε 
άνθρωπος θέτει τις ατοµικές του επιδιώξεις στο επίκεντρο 
των καθηµερινών του προσπαθειών. Αυτός ο ατοµικισµός, 
όµως, έχει ως συνέπεια την παραγνώριση της κοινωνικής 
και πολιτικής διάστασης του ανθρώπινου βίου. Έτσι, η 
συµµετοχή στα κοινά, το ενδιαφέρον για τους άλλους, η 
ενεργή παρακολούθηση των πολιτικών και κοινωνικών 
εξελίξεων, η κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, που τό-
σο πλουτίζουν την ψυχή του ανθρώπου και τον καθιστούν 
πολύτιµο µέλος της κοινωνίας, παραµελούνται πλήρως, 
οδηγώντας σε µια επιζήµια αποξένωση. Κατά συνέπεια 
πλήττεται η ποιότητα ζωής ανεπανόρθωτα.

Αναντίρρητα, η πολυµέτωπη αυτή κρίση οδηγεί στην 
αµφισβήτηση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, αφού 
οι πολίτες βιώνουν καθηµερινά την απώλεια των δικαιω-
µάτων τους. Μπροστά στον παραπάνω κίνδυνο έχει γίνει 
συνείδηση πλέον ότι χρειάζεται µία αλλαγή πορείας, διότι 
ο πολίτης καθηµερινά εξαπατάται και παραγκωνίζεται και 
επιπλέον, οι ανάγκες τις κοινωνίας έχουν αλλάξει. Χρειά-
ζεται ένας λαός καλά πληροφορηµένος µε όπλο την κα-
τάλληλη παιδεία και γνώση, ώστε να µπορεί να κρίνει και 
να ελέγχει. Χρειάζεται ένας πολίτης που θα ακούει και θα 
εξετάζει τη γνώµη των ειδικών και θα είναι εκείνος που 
θα αποφασίζει τελικά αν αυτό που προτείνεται είναι σύµ-
φωνο µε τις ανάγκες και τους στόχους της κοινωνίας. Κο-
ντολογίς, χρειάζεται να διαµορφωθεί ένας ενεργός, δη-

Διαγωνισµός Μαθητικού Δοκιµίου Ελληνικής Πρεσβείας

Θέµα: Στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη, ο Περικλής ορίζει την ιδανική σύζευξη, όπως αυτή ενσαρκώνεται στο πρόσωπο 
του Αθηναίου πολίτη: «Και είµαστε οι ίδιοι που φροντίζουµε και για τα δικά µας και για τα πολιτικά µαζί 
πράγµατα, και ενώ καθένας µας κοιτάζει τη δουλειά του, άλλος άλλη, δεν κατέχουµε γι’ αυτό λιγότερο τα 
πολιτικά».

 Με βάση το πιο πάνω παράθεµα, να αναπτύξετε, σε δοκιµιακό λόγο, τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί 
σήµερα ο Ελληνισµός (Πολιτεία, Εκκλησία, Παιδεία), στηριγµένος στα ιδεώδη και τις αξίες που διαχρονικά έχει 
καθιερώσει, να συµβάλει στην προαγωγή και ενίσχυση του ρόλου του ενεργού πολίτη καθώς και στην εύρυθµη 
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
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µοκρατικός πολίτης που θα γνωρίζει τα δικαιώµατα, αλλά 
και τις υποχρεώσεις του.

Το βασικότερο και σηµαντικότερο δικαίωµα ενός 
ελεύθερου πολίτη είναι να παίρνει τις τρέχουσες εξελί-
ξεις στα χέρια του, να συµµετέχει στα κοινά και να µπορεί 
ο ίδιος να επιλέγει τους αντιπροσώπους του. Εξάλλου, 
όπως ισχυρίστηκε ένας γάλλος φιλόσοφος «το µεγαλύ-
τερο µέτρο της δηµοκρατίας δεν είναι ο βαθµός ελευ-
θερίας ούτε ο βαθµός ισότητας, αλλά µάλλον ο βαθµός 
συµµετοχής». Οπότε, ένας πολίτης δεν πρέπει να αρκείται 
σε συζητήσεις, αλλά να µπορεί να συµµετέχει και να επη-
ρεάζει την κοινή γνώµη, να είναι γνώστης των παραβιά-
σεων των δικαιωµάτων του, αλλά να έχει και την πολιτική 
ωριµότητα να αναγνωρίζει τις ευθύνες του. 

Συνάµα, ο ενεργός και δηµοκρατικός πολίτης είναι αυ-
τός που σέβεται τη διαφορετικότητα. Σέβεται τα ανθρώπι-
να δικαιώµατα, βοηθά τους συµπολίτες του, τηρεί τους κα-
νόνες που θεσπίζονται για τη διευκόλυνσή τους και είναι 
ανοιχτός απέναντι στους µετανάστες της πόλης, διεκδι-
κώντας την κοινωνική ένταξή τους. Τέλος, παρατηρεί τι 
συµβαίνει στην κοινωνία και παρεµβαίνει, σε συνεργασία 
µε συµπολίτες του, όταν διαπιστώνει παρανοµίες 
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων.

Πώς όµως διαµορφώνεται ο ενεργός πολίτης στον 21ο 
αιώνα σε µια ανθρωπότητα που βαδίζει προς την πνευµα-
τική απογύµνωση δίνοντας έµφαση στον υλιστικό και 
αξιοκρατικό κόσµο, αγνοώντας τα πολιτικά δρώµενα και 
την κοινή γνώµη;

Η οικογένεια είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
φορείς της ανάπτυξη του δηµοκρατικού ιδεώδους, ήδη 
από την παιδική ηλικία. Η οικογένεια είναι ο µοναδικός 
φορέας που έχει την δυνατότητα εξ απαλών ονύχων, να 
παρέχει στο παιδί τις απαραίτητες βάσεις, τις πρώτες 
γνώσεις, να καλλιεργήσει την κρίση του επιδεικνύοντας 
του τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει όλα 
αυτά τα εφόδια για το δηµόσιο καλό. Μέσα στο στενό 
οικογενειακό περιβάλλον το παιδί θα κάνει τις πρώτες 
του προσπάθειες για να συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό 
και φυσικό κόσµο. Εδώ βρίσκεται και η υποχρέωση των 
γονέων να δηµιουργήσουν το απαραίτητο κλίµα γύρω από 
το παιδί, το οποίο θα λειτουργήσει θετικά, όχι µόνο για τα 
πρώτα παιδευτικά του βήµατα, αλλά και για τη µετέπειτα 
ζωή του. Συνεπώς, οι γονείς είναι υποχρεωµένοι να µετα-
λαµπαδεύουν στα παιδιά τους τις απαραίτητες γνώσεις 
για τη δηµοκρατία, αποµακρύνοντάς τα από τον πολιτικό 
και εθνικό φασισµό και ενεργοποιώντας σ’ αυτά την πολι-
τική αυτενέργεια στα πλαίσια της κριτικής σκέψης.

Όταν το παιδί ωριµάσει ηλικιακά θα έχει την πρώτη του 
επαφή µε τον µικρόκοσµο του εκπαιδευτικού χώρου, που 
οφείλει να συνεχίσει τη διαµόρφωση του άγουρου, ακό-
µα, χαρακτήρα του παιδιού. Το σχολείο µε τη συστηµατική 
αγωγή και τη µετάδοση γνώσεων είναι δυνατό να οδη-
γήσει το παιδί στην πνευµατική και ηθική ολοκλήρωση. 
Με αυτό τον τρόπο το παιδί µαθαίνει να γίνεται µέλος ενός 
ευρύτερου συνόλου. Με άλλα λόγια γίνονται τα πρώτα 
βήµατα για κοινωνικοποίηση, που συντελούν στην ανά-
πτυξη του ανθρώπου ως µέλος της κοινωνίας. Οι δηµο-
κρατικοί θεσµοί, όπως η εκλογή προέδρου µε δηµοκρα-
τικό τρόπο, το δικαίωµα της απεργίας, όταν υπάρχουν αγε-

φύρωτες διαφορές, είναι µέσα που βοηθούν στην οµαλό-
τερη ένταξη του ενεργού πολίτη στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο. Βασικότερη και απαράβλεπτη προϋπόθεση είναι 
η καλλιέργεια της κριτικής θέασης των πραγµάτων µέσα 
από µια σειρά µαθηµάτων που δεν θα αποσκοπούν στην 
εξετασιοκεντρική εκπαίδευση, αλλά µια µορφή παιδείας 
που θα σµιλεύσει τον χαρακτήρα του ενεργού πολίτη. Το 
σχολείο, λοιπόν, είναι εκείνο που θα καθορίσει στον µελ-
λοντικό πολίτη τις υποχρεώσεις, αλλά και τα φυσικά απα-
ραβίαστα δικαιώµατά του, µαθαίνοντάς τον να ξεφεύγει 
από το ατοµικό συµφέρον και να αποσκοπεί στο κοινό 
καλό της πολιτείας στην οποία ζει. Είναι φανερό, λοιπόν, 
ότι το σχολείο αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους 
φορείς που έχουν τη δύναµη να συµβάλλουν στη µετα-
στροφή µιας άβουλης οντότητας σε µια πολυδιάστατη 
προσωπικότητα.

 Έκδηλη είναι η συµβολή του Αρχαίου Ελληνικού πολι-
τισµού στη δηµιουργία του ενεργού δηµοκρατικού Κύ-
πριου πολίτη. Οι έφηβοι πολίτες του 21ου αιώνα οφείλουν 
να ασπαστούν τις σπουδαίες αξίες που λήφθηκαν από το 
θησαυροφυλάκιο του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που βρίσκεται στην καρδιά της 
Ευρωπαϊκής ηθικής, απέκτησε υπόσταση χάρη στους 
Έλληνες. Ο κόσµος έχει ανάγκη από αξίες, που θα ανεβά-
ζουν την ατοµική ποιότητα της ατοµικής και κοινωνικής 
ζωής. Οι σύγχρονες κοινωνίες θα πρέπει να θεµελιωθούν 
πάνω σε ανθρωπιστικές αξίες, που θα προωθούν τον 
αλληλοσεβασµό, τη δηµοκρατία και το µέτρο σε όλες τις 
δραστηριότητες. Οι αξίες αυτές υπάρχουν και έχουν δοκι-
µαστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους. Έχουν αναπτυ-
χθεί στην κλασική Ελλάδα και έχουν περάσει γρήγορα 
στην Ευρώπη.

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο ελληνισµός, µε τις 
αρετές και τις αξίες που κληροδότησε στον κόσµο, στά-
θηκε εµπνευστής και βάση στήριξης του ευρωπαϊκού, 
αλλά και του παγκόσµιου πολιτισµού. Είτε αναφερόµαστε 
στην περίοδο των αποικισµών, είτε στην κλασική εποχή, 
είτε στην ελληνιστική, είτε στη βυζαντινή και νεότερη 
ιστορία, µπορούµε µε ακρίβεια να εντοπίσουµε δείγµατα 
γραφής των ελληνικών αξιών και αρετών. 

 Η αξιοποίηση του µοντέλου της αρχαίας αθηναϊκής 
δηµοκρατίας θα επιφέρει την αφύπνιση και τη µεταστρο-
φή. Η έννοια της δηµοκρατίας προέρχεται από τα πανάρ-
χαια χρόνια, όπου γενέτειρα της υπήρξε η Αθήνα. Οι πρό-
γονοί µας µε πρωτεργάτη τον Κλεισθένη και θεµελιωτή 
τον Περικλή πριν από περίπου 2500 χρόνια έβαλαν τα 
πρώτα θεµέλια για την εδραίωση της δηµοκρατίας. Οι ίδιοι 
οι Αθηναίοι επέλεξαν να στηρίξουν και να περιφρουρή-
σουν αυτό το πολίτευµα αναπτύσσοντας τις προσωπικότη-
τές τους στα πλαίσια του.

Ο σύγχρονος πολίτης χρειάζεται να εµπνευστεί από το 
παράδειγµα του πολίτη – φίλου του απ' τα παλιά και να 
έχει ενεργό και δηµιουργικό ρόλο. Μάλιστα, µπορεί να 
διαδραµατίσει βασικό ρόλο στον δικό του δήµο, καθώς η 
τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το πρώτο επίπεδο οργάνω-
σης του πολίτη. Αυτό ακριβώς ορίζει ως δηµοκρατία και η 
ετυµολογία της λέξης, που προέρχεται από τη λέξη δήµος 
(που στην αρχαία Ελλάδα ήταν το σύνολο των πολιτών 
που είχαν πολιτική εξουσία) και τη λέξη κρατώ που ση-
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µαίνει κυριαρχώ. Έτσι λοιπόν, δηµιουργήθηκε το πρώτο 
πολίτευµα στο οποίο η εξουσία δεν άνηκε στα χέρια του 
ενός και µοναδικού µονάρχη, αλλά στα χέρια των πολ-
λών. Ο κάθε πολίτης µπορεί να αναδείξει τις δυνάµεις 
του, να επηρεάσει τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας, 
για να λειτουργήσει η άµεση δηµοκρατία.

Ακολούθως, ο διάλογος ήταν πρακτική κεφαλαιώδους 
σηµασίας για την αρχαία Ελλάδα. Ο ίδιος ο Πλάτων και ο 
δάσκαλός του ο Σωκράτης χρησιµοποιούσαν τον διάλογο 
ως µέθοδο διδασκαλίας, που βασίζεται στην ερώτηση και 
στην απόκριση. Ο πρώτος σκοπός της ερώτησης είναι να 
δηµιουργήσει την απορία, να καταδείξει την ελλειπτικότη-
τα της γνώσης για το θέµα και να ωθήσει τον ερωτώµενο 
στην υπερνίκηση της άγνοιάς του. Η ενεργοποίηση αυτή 
του πνεύµατος επιτυγχάνεται µε τη διαλεκτική µέθοδο, η 
οποία αποτελεί την κατεξοχήν µέθοδο που χρησιµοποιεί η 
φιλοσοφία ως µέσο διέγερσης της απορίας. Επίσης, ο 
διάλογος ως πρακτική ήταν αναγκαίος και για τον Αθηναίο 
πολίτη στο πλαίσιο της αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας. Ο 
πολίτης της Αθήνας έπρεπε να συµµετέχει, να είναι σε 
θέση να αγορεύει στο ευρύ κοινό και να το πείθει µέσω 
του λόγου στην «Εκκλησία του Δήµου». Έτσι, ο δηµοκρα-
τικός διάλογος εξασφαλίζει την ελευθερία της σκέψης και 
του λόγου και κατοχυρώνει την ίδια τη δηµοκρατία.

Εκείνο που εντυπωσιάζει όσους µελετούν τον αρχαίο 
αθηναϊκό πολιτισµό είναι το γεγονός ότι το θέατρο ήταν το 
µέσο για να διδαχθούν οι πολίτες τις αρετές και να γνωρί-
σουν τα οφέλη του διαλόγου. Το θέατρο λειτουργούσε σε 

πλήρη συνάφεια µε το δηµοκρατικό πολίτευµα της πόλης. 
Το αρχαίο αττικό θέατρο πιο ειδικά, συνδέθηκε νωρίς µε 
την πολιτική και ειδικότερα µε την αρχαία αθηναϊκή 
δηµοκρατία. Ακόµα και η κοινή γνώµη διαµορφωνόταν 
µέσα από τις θεατρικές παραστάσεις, τις οποίες παρακο-
λουθούσε το σύνολο των πολιτών, ως ενεργά πολιτικά 
πρόσωπα, τα οποία συµµετείχαν στις αποφάσεις του δή-
µου τους. Δια µέσου των παραστάσεων, οι ποιητές απηύ-
θυναν στους συµπολίτες τους πολιτικά µηνύµατα διαφό-
ρων µορφών, αντιλαµβανόµενοι την τεράστια επίδραση 
που ασκούσε το θέατρο πάνω στους θεατές. Από τα 
παραπάνω γίνεται φανερή η δύναµη του διαλόγου στο 
αρχαίο αττικό θέατρο και η βαρύνουσα σηµασία του για 
την αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία.

Συνοψίζοντας, η σύγχρονη τάξη πραγµάτων εγκυµονεί 
πολλούς κινδύνους, γι’ αυτό ο σύγχρονος πολίτης κα-
λείται να προβληµατιστεί και να δράσει, εφόσον έχει 
µπροστά του τα δυσοίωνα σηµάδια κατάλυσης της δηµο-
κρατίας. Διότι η «δηµοκρατία δεν είναι το πολίτευµα που 
θα κάνει την γη παράδεισο αλλά αυτό που θα την εµπο-
δίσει να γίνει κόλαση». Ο ενεργός πολίτης οφείλει να 
απορρίψει κάθε µορφή υποταγής, αδράνειας, παραίτησης, 
αλλά να συνεχίσει ο ίδιος να µάχεται για το κοινό καλό. 
Αυτό είναι και το σηµερινό χρέος, το οποίο διδάσκεται από 
τον διαχρονικό και άφθορο ελληνικό πολιτισµό. 

Χριστόφορος Χατζηανδρέα Γ3.1

Ζήτησα απ’ τους  Άγγελους στο µάτι να σε έχουν 
και µου’ παν ότι  Άγγελοι Αγγέλους δεν προσέχουν.

Πες µου πως είσαι  Άγγελος και πού είναι τα φτερά σου
γιατί δεν είναι από τη γη η τόση οµορφιά σου.

Για σένα ένιωσα πολλά µην µε ρωτήσεις πόσα
τόσα πολλά που δεν µπορεί να πει ανθρώπου γλώσσα.

Κάµε τον έρωτα στιγµή και τη στιγµή ζωή σου
και την αγάπη σύντροφο του νου και της ψυχής σου.

Ήρθες την ώρα που λεγα δεν κάνω αγάπη άλλη
µα µ΄έναν τρόπο έγινες απ’ όλες πιο µεγάλη.

Πολλοί είναι π’ αγάπησαν µα δεν αντέξαν τόσο
κι άλλος δεν θα ‘δινε ποτέ όσα εγώ θα δώσω.

Εγώ αγαπώ κι αυτό θα πει πως συγχωρώ κι ελπίζω
και ξέρω πώς να  σταµατώ και πώς να συνεχίζω.

Κωνσταντίνος Δηµητρίου Α3.1

Ερωτικά δίστιχα 

Μα όπου κι αν πάγω, όπου βρεθώ
και τον καιρό που ζήσω
µόνο εσένα θα ζητώ
εσένα θ' αγαπήσω

Μόνο εσένα θα ζητώ
ό,τι και να µου κάνεις
µα όταν δεν σε βλέπω εγώ
σε πειρασµούς µε βάνεις

Οι πειρασµοί που µ’ έβαλαν
πολύ µεγάλοι είναι
να τους περάσω ‘γώ αυτούς
δυσκολεµένος είµαι

Ο κύρης σου µε έβαλε
αυτούς να ξεπεράσω
τους πειρασµούς µατάκια µου
εγώ να τους ξεχάσω

Συνοµιλώντας µε τον Βιτσέντζο Κορνάρο, 
συνοµιλώντας µε τον Ερωτόκριτο

Με πήρε και µε έδιωξε
αλλού να κατοικήσω
σπίτι και χώρα να ‘ρνηθώ
‘πο σέ να ξωµακρίσω

Άµα δεν φύγω τώρα ‘γώ
από αυτή τη χώρα
θα µε σκοτώσουν µου 'χει πει
εκείνηνε την ώρα

   Παναγιώτης Παρασκευά Α4.1

Οι πειρασµοί µου για εσέ
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Σαν λέοντες πολέµησαν
σαν ήρωες πεθάναν
Σαν άξιοι απόγονοι

το χρέος τους το ‘κάναν

Της Κύπρου µας οι φύλακες
είναι για µας ο φάρος

Που ‘δαν στα µάτια τον εχθρό
µε τόλµη και µε θάρρος

Μπροστά στη µάχη το κορµί
το έκαναν ασπίδα

Να ‘χουµε εµείς την λευτεριά 
να ‘χουµε εµείς ελπίδα

Σαν λέοντες πολέµησαν
σαν ήρωες πεθάναν
Σαν άξιοι πολεµιστές

το χρέος τους το 'κάναν

Να ‘ναι για µας παράδειγµα 
του Ζήδρου η θυσία

Που ‘δωσε σώµα και ψυχή
για την ελευθερία

Πρέπει λοιπόν αδέρφια µου 
όλοι εµείς να βρούµε 

Τρόπους και έργα φίλοι µου 
ευχαριστώ να πούµε

Β΄ Πανελλήνιος και Παγκύπριος 
λογοτεχνικός και καλλιτεχνικός διαγωνισµός

Θέµα: «Οι ήρωες στους αγώνες του Ελληνισµού για ελευθερία, πηγή έµπνευσης των νέων στην Ελλάδα και την 
Κύπρο».

Σαν Λέοντες

Να ‘µαστε πάντα έτοιµοι
µε τόλµη και µ’ ανδρεία
Να δώσουµε το αίµα µας 

για την ελευθερία

Σαν λέοντες πολέµησαν
σαν ήρωες πεθάναν
Σαν άξιοι απόγονοι

το χρέος τους το ‘κάναν

Κυριακή Κυρλιτσία Β5.2

Nowadays many of us can't start our day without a 
jolt of caffeine. Many people believe that caffeine has a 
good influence on us and some others believe that it has 
a bad infuence on us. But have you ever wondered how 
many advantages or disadvantages  a cup of coffee has?

Coffee can be beneficial to us in various ways. Firstly, 
it boosts our mood. For example caffeine hijacks this 
natural process by moving forward adenosine in the 
brain. It goes onto the receptors designed for adenosine 
pushing them out of the way. As a result, we are left 
feeling more alert and awake. Secondly, caffeine can 
improve our memory. Additionally, it can increase our 
attention span. In fact, one of the common reasons 
people drink caffeinated coffee or tea is to help them 
focus on a task and no wonder: one of the clearest 
mental effects of caffeine is a boost in the ability to 

focus ,especially for someone who is fatigued.

However, coffee can be disadvantageous to us in 
numerous ways. Firstly, some of caffeine's benefits may 
come from the fact that it's hooked us. Many people 
can't live without this drink. Furthermore, caffeine can 
give you a heartburn and a variety of emergency 
problems on your body.

Last but not least, coffee pumps up our adrenaline 
levels, which can leave us irritable.

To sum up, caffeine is a blessing and this is clearly 
illustrated by the fact that advantages outweigh dis-
advantages. In my opinion this ingredient can be 
extremely helpful to us and generally in our lifestyle, if 
we use it wisely and in moderation!

Demetra Santi B1.1

Αγγλικά

Caffeine: Is it a blessing or a curse ?

Οµαδική Εργασία Α’ Λυκείου
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It was a cold day of December. The wind was howling 
and the dogs were barking. I was invited with my friends 
at a party at the famous old castle "Rosette". It is 
believed that it is haunted and I decided to make a joke 
to my best friend John.

John was the perfect person for this joke because he 
believes in ghosts and aliens. At the time we entered  the 
castle he saw some interesting books in the library and 
stayed there reading them, so I had the opportunity to go 
upstairs. Others were drinking and eating and they knew 
what I had in mind. So, I had plenty of time to do it. I 
threw on the walls red wine and I turned on the radio that 
made terrified screams. Also, I put a knife on the floor 
and I made some realistic shadows with a remote 
control. The shadows showed strange people wearing 
strange costumes. They looked like the aliens we see in 
films.

  Suddenly, John opened the door and in no time I hid 
into the fireplace. His face was so funny! His hair stood 
on end. John was screaming like a girl and he was 
running around the castle. Everybody was laughing. After 

a long time nobody knew where John was. I freaked out 
and I was searching  for him for many hours. I was calling 
him but got no answer. I heard his voice in the bathroom. 
The ice of the cake was the time that I realised that John 
was phoning with NASA. He explained to them that he   
discovered something bizarre, maybe aliens job. He 
explained to them about the party and what he had 
found. He arranged a  meeting the next day with them as 
it was really late for them to come. I burst into tears from 
laughing!

I opened the door reluctantly and I yelled to him "It 
was all a joke"! He felt embarrassed because he called 
NASA but he confessed that it was an intelligent and 
creative joke.

  It was the most funny day of my life. But John was so 
mad with me so I promised him that I will call back NASA 
and explain to them what the story was... Undoubtely, I 
must be really careful because John will take revenge 
soon…

Demetra Santi  B1.1 

A HOAX STORY

Μαθητές εργάζονται οµαδικά
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Αδαµαντία Λαζαρή Β6.1 Άντρια Ζαχαρίου Β6.1 Έλενα Δηµητρίου Β6.1

Αδαµαντία Λαζαρή Β6.1

Άντρια Ζαχαρίου Β6.1

Γεωργία Ελ Μακάρη Β6.1

Πέτρος Παΐτης Β6.1 Αντωνία Καούνα Β6.1 Ιωάννα Συκά Β6.1 Ελπίδα Ιάσωνος Γ6.1

Πέτρος Παΐτης Β6.1 Σώτια Χριστοφή Β6.1 Άντρια Ζαχαρίου Β6.1Έλενα Δηµητρίου Β6.1

ΤΕΧΝ
Η

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ



ΤΕ
ΧΝ

Η
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Ελπίδα Ιάσωνος Γ6.1

Έλενα Δηµητρίου Β6.1

Μαρία Πέτρου Β6.1 Αδαµαντία Λαζαρή Β6.1

Ιωάννα Συκά Β6.1 Χριστίνα Μιχαήλ Γ6.1 Γεωργία Ελ Μακάρη Β6.1

Αδαµαντία Λαζαρή Β6.1 Γεωργία Ελ Μακάρη Β6.1 Ραφαήλ Ιωάννου Β6.1

Ελπίδα Ιάσωνος Γ6.1

Φλωρεντία Γερµανού Β6.1

Έλενα Δηµητρίου Β6.1

Πέτρος Παΐτης Β6.1

Φλωρεντία Γερµανού Β6.1

Αδαµαντία Λαζαρή Β6.1

Παρασκευάς Θεοδοσίου Β6.1



ΤΕΧΝ
Η
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Άντρια Ζαχαρίου Β6.1 Έλενα Δηµητρίου Β6.1 Έλενα Δηµητρίου Β6.1

Σώτια Χριστοφή Β6.1 Ιάκωβος Χρυσοστόµου Β6.1 Ιάκωβος Χρυσοστόµου Β6.1

Οµαδική εργασία µαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου

Οµαδική εργασία µαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου σε µνηµειακό έργο.
Τιµήθηκε µε 2ο Παγκύπριο βραβείο στον 

7ο Παγκύπριο Διαγωνισµό Εικαστικών Τεχνών
µε θέµα: «Ταξίδια - Διαδροµές».

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

ΟΣ
 Κ

ΑΙ
 Τ

ΕΧ
Ν

ΟΛ
ΟΓ

ΙΑ
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Σύστηµα συναγερµού σε οικία µε τη χρήση 
Η/Υ και συσκευής διασύνδεσης

Ηλίας Σταυρή Β3.3
Παναγιώτης Κυριάκου Β3.1
Βασίλης Ανδρέου Β5.1

Σύστηµα συναγερµού σε οικία µε τη χρήση 
Η/Υ και συσκευής διασύνδεσης

Ηλία Ελένη Β3.1
Μαρία Γκαµπρίλ Β3.3
Δέσποινα Καρανικόλα Β3.3
Μαρία Μαύρου Β3.3

Αυτόµατο πότισµα θερµοκηπίου (η 
αντλία ξεκινά να ποτίσει όταν είναι 
νύχτα και το χώµα έχει ξηραθεί)

Ροδούλα Κάρυου Α2.2
Χριστίνα Πίτσιλλου Α2.2

Αυτόµατος εξωτερικός φωτι-
σµός (το φως ανάβει όταν νυ-
χτώσει και ενεργοποιηθεί 
κάποιος Διακόπτης)

Μαρία Γεωργίου Α1.1
Παναγιώτης Γεωργίου Α1.1

Μαρία Χριστοφόρου Α4.2Παναγιώτα Κυπριανού Α4.2Veronica Covalciuc Α2.1Veronica Covalciuc Α2.1

Θέκλα Χατζηχρίστου Α2.2

Λιούµπκα Αλκαλίισκα 
(Alkaliyska Verkova ) Α4.2

Χρήστος Στυλιανού Α2.2Έλενα Ιωάννου - Α4.2

Ελένη Χατζηγιάννη,
Ανδρεανή Χρυσοστόµου Α2.2

Βαρβάρα Ζησίµου Α4.2

Ελένη Χατζηγιάννη,
Ανδρεανή Χρυσοστόµου Α2.2

Βαρβάρα Ζησίµου Α4.2 Στέφανος Χατζηγιώρκας Α2.2

Μάρθα Ιωάννου, 
Ραφαέλλα Καλλένου Α4.2
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Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Συµµ ε τ οχ ή σ τους 29 ους 
Παγκύπριο υς Α γών ες Σχ ολ ι κού Θε άτ ρου

ων
Στα πλαίσια των 29  Σχο-
λικών Αγώνων Θεάτρου, 
πραγµατοποιήθηκε το Σάβ-
βατο, 10 Μαρτίου 2018, η 
θεατρική παράσταση του 
Σχολείου µας, µε το έργο 
«Αν εσύ...ήµουν εγώ!» του 
Δ.Β. Σεϊτάνη. Η παράσταση 
πραγµατοποιήθηκε στην 
Αίθουσα Πολλαπλής Χρή-
σης του Σχολείου.

Λίγα λόγια για το έργο

«Αυτό είναι το πρόβληµα! Ότι δεν µε καταλαβαίνεις!» 
Πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, να καταλάβουµε τον άλλο 
και τις ανάγκες του; Μπορούµε να µπούµε στη θέση του 
άλλου; Είναι τελικά, δυνατή η αρµονική συνύπαρξη των 
δύο φύλων; Τι θα άλλαζε αν εσύ...ήµουν εγώ;

Σε ένα σύγχρονο διαµέρισµα, δυο αδέλφια στην εφη-
βεία, ασκούνται στην «πάλη των φύλων», έχοντας ως πα-
ράδειγµα τους γονείς τους και τους καθηµερινούς κα-
βγάδες τους. Η ανταλλαγή ρόλων, που συµβαίνει µε ένα 
τρόπο µαγικό, σπάζει τον τοίχο που τους εµποδίζει να 
δουν το διαφορετικό και οδηγεί στην αµοιβαία κατανόη-
ση.

Αυτό είναι το ζητούµενο: «Να ξέρει ο ένας τα πράγµα-
τα που κάνει ο άλλος και να τα µαθαίνει. Και να βοηθάει 
ο ένας τον άλλο. Και να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο».

«Αν εσύ...ήµουν εγώ!»
Δ.Β. Σεϊτάνης

Διανοµή ρόλων 
(µε σειρά εµφάνισης)

Μαρία: Μαρία Αντωνίου  Β3.3
Άρης: Αντώνης Ευθυµίου  Β3.3
Ασπασία:� Άντρια Παπασταύρου  Β1.1
Τάκης: Aνδρέας Δηµητρίου  Β3.1
Ξωτικό:� Πέτρος-Γιάννης Χωλ  Γ6.1
Γιώργος:� Κωνσταντίνος Λεωνίδα  Α2.1
Αµαλία: Iωάννα Γεωργίου  Α1.1
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Συντελεστές:

Διασκευή/Σκηνοθεσία/Κοστούµια: 
 Λευκή Πουµπουρή, Στάλω Ελευθερίου, Φιλόλογοι

Βοηθοί σκηνής: 
 Κατερίνα Πιερή, Ανδριανή Μοδέστου-Παρασκευά, 

Γιαννούλα Σταύρου, Φιλόλογοι

Σκηνικά: 
 Ελένη Μπάρρον, Καθ. Τέχνης, Βασίλης Αλεξάνδρου, 

Κωνσταντίνος Χατζηχαµπή, Ανδρέας Αρναούτης Γ6.1, 
Μόδεστος Μοδέστου, Κωνσταντίνος Περικλή Β6.1

Μουσική σύνθεση/Διασκευή/Εκτέλεση: 
 Χαράλαµπος Σωτηρόπουλος, Θεοφάνης Θεοφάνους, 

Ραφαήλ Ιωάννου Β6.1, Πέτρος Γιάννης Χωλ Γ6.1

Ηχογράφηση/Επεξεργασία ήχου και παραγωγής:
  Ιάκωβος Μακρής Β3.3

Ενορχήστρωση µουσικής / Διδασκαλία τραγουδιού / 
Εποπτεία ηχογραφήσεων: 
 Μαρίνα Παναγιώτου Β.Δ., Καθ. Μουσικής

Κοµµώσεις / Μακιγιάζ: 
 Χαρά Χειµαρίδου-Μαλάη, Καθ. Αγγλικών, Ειρήνη Λου-

καρή Β1.1



Σκέψεις µαθητών που συµµετείχαν στη θεατρική παρά-
σταση

«Δεν είχα καταλάβει από την αρχή πόσο όµορφο ήταν 
το θεατρικό µας ταξίδι. Δεν το είχα καταλάβει µέχρι την τε-
λευταία µας παράσταση. Ήταν σίγουρα µία από τις καλύ-
τερες εµπειρίες».

Μαρία Αντωνίου Β3.3

«Η συµµετοχή µου στη θεατρική παράσταση ήταν µια 
αξέχαστη εµπειρία. Δε θα ξεχάσω τα αστεία που κάναµε 
µε τα άλλα παιδιά, τα γέλια που µας «έφτιαξαν» κοιλια-
κούς, τις αδιάκοπες πρόβες, που όµως δεν µας κούρα-
σαν ποτέ! Ευχαριστώ τις κυρίες Πουµπουρή και Ελευθε-
ρίου που µου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω αυτή την 
εµπειρία».

Αντώνης Ευθυµίου Β3.3

«Η εµπειρία µου στο θέατρο ήταν µια από τις καλύτε-
ρες εµπειρίες στη ζωή, αφού έµαθα να συνεργάζοµαι, 
έµαθα πως µε σκληρή δουλειά µπορείς να πραγµατο-
ποιήσεις πολλά. Συνειδητοποίησα πως δεν είναι, τελικά, 
δύσκολο να «ξεδιπλωθείς», αντιθέτως, αυτό πρέπει να 
κάνεις στη ζωή σου: να κάνεις και να δοκιµάζεις και-
νούργια πράγµατα, γιατί από τις εµπειρίες µαθαίνεις πολ-
λά».

Άντρια Παπασταύρου Β1.1

«Το θέατρο είναι ένας κουραστικός αλλά ευχάριστος 
τρόπος για να αξιοποιήσεις τον πολύτιµο, ελεύθερο χρό-
νο σου».

Ανδρέας Δηµητρίου Β3.1
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Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ
ΑΓΩΓΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι µαθητές/τριες του Λυκείου Κοκκινοχωρίων, µε την καθοδήγηση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής: Σωτηρούλας  
Κωνσταντίνου,  Χαράλαµπου Χαραλάµπους και Ανδρέα Παπαϊωάννου συµµετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, 
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων περιλάβανε: Ζumba από τις µαθήτριες Κυριάκου Κωνσταντίνα Β3.1, Σάντη Μαρία Α4.1 
και τον µαθητή Ευθυµίου Αντώνη Β3.3, LATIN από τους µαθητές Θεοδοσίου Παρασκευά Β6.1 και Χριστοφή Γρηγορία 
Β3.2, «Μέρα Ρακέτας», γνωριµία µε το άθληµα της Τοξοβολίας, άσκηση στον εργασιακό χώρο, «Ανταγωνιστικές Σκυτα-
λοδροµίες» και σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Γονέων και Κηδεµόνων το «Ποδοσφαιρικό Ταξίδι», µε καλεσµένους  
Προπονητές, Παράγοντες και Ποδοσφαιριστές.

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Αθλητισµού #BEACTIVE 
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Αγώνες δρόµου σε ανώµαλο  έδαφος

Ενδοσχολικός Αγώνας Δρόµου 3000 m σε Ανώµαλο Έδαφος,  21 Νοεµβρίου 2017 

Παγκύπριος Αγώνας Δρόµου 3000 m «Τρέχω για την Υγεία µου», 16 Ιανουαρίου 2018 

Συµµετείχαν:

Παπαδόπουλος Χρίστος Γ5.2, Παύλου Λένος  Β4.1,  Χειµώνας Μιχάλης  Α4.1, Δηµητρίου  Άννα Μαρία Γ3.2, Χατζηγιάννη 
Ελένη Α2.2

Αγώνες Στίβου

Ενδοσχολικοί Αγώνες Στίβου 13 και 15 Φεβρουαρίου 2018

Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου  8 και 15 Μαρτίου 2018

Παγκύπριοι Αγώνες  Στίβου 29 Μαρτίου 2018 

Συµµετείχαν:

Νικόλα Φωτεινή Α2.1 200 m

Κάρυου Ροδούλα Α2.2 800 m

Κάστανου Κυριακή Β3.3 Ακοντισµός 

Αντρέου Μαρία Γ5.1 Ακοντισµός

Φελλά Σωτηρούλα Γ4.1 Σφαιροβολία

Κωµοδίκη Δέσποινα Γ3.1 Σφαιροβολία

Τταπολός Λούκας Α2.3 1500 m

Παπαµιχαήλ Παναγιώτης Γ5.1 Ακοντισµός

Κυρλιτσιάς  Νικόλας Γ3.2 Σφαιροβολία  
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Χορός

Η οµάδα χορού συµµετείχε στους εορτα-
σµούς 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου και 1ης 
Απριλίου, καθώς και στους συνεορτασµούς  
25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου στον Δήµο Σω-
τήρας και στην Κοινότητα Λιοπετρίου.

Οµάδα χορού: 

Αδάµος Κωνσταντίνου Α2.1, Κυριακή Καπίλλα 
Α2.2, Παρασκευή Φιλίππου Α2.3, Μιχαήλ Σια-
πάνης Α2.3, Θεόδωρος Παπαϊωάννου Α3.1, Μα-
ριάννα Σάββα Α3.1, Παναγιώτα Μάρκου Β3.1, 
Ολυµπιάδα Χρυσοστόµου Β3.2, Μαρία Σάββα 
Β3.3, Μαρίτα Αλκιβιάδη Β5.2, Άντρια Ζαχαρίου 
Β6.1, Ελισάβετ Γεωργίου Γ3.3, Κυριάκος Ανα-
στάση Γ4.1, Πέτρος-Γιάννης Χωλ Γ6.1.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Φελλά Σωτηρούλα Γ4.1: 3η Παγκύπρια νίκη Αγώνων Στί-
βου Λυκείων - Σφαιροβολία θηλέων

1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΘΕΣΗ
Αυξεντίου Γεώργιος Γ5.1                                         1500 m 

Οµάδα Χειροσφαίρισης Αρρένων.

Πρώτη θέση στο Περιφερειακό Πρωτάθληµα Αθλο-
παιδιών.

Λεωνίδα Κωνσταντίνος Α2.2, Σιαπάνης Μιχαήλ Α2.3, 
Παντελή Χάρης Β3.3, Μακρής Ιάκωβος Β3.3, Κάρυου 
Φλωρέντιος Β3.3, Ιωάννου Ραφαήλ Β6.1, Πέτρου Αν-
δρέας Γ3.1, Χατζηανδρέας Χριστόφορος Γ3.1, Φέσιας 
Ιωάννης Γ3.2, Ανδρέου Αντώνης Γ3.3, Παπαδόπουλος 
Χρίστος Γ5.2, Αρναούτη Αντρέας Γ6.1, Πασχάλη Σάββας 
Γ6.1

2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΘΕΣΗ 
Τταπολός Λούκας Α2.3 1500 m

Παύλου Λένος Β4.2 3000 m

Παπαµιχαήλ Παναγιώτης Γ5.1  Ακοντισµός

Κυρλιτσιάς Νικόλας Γ3.2 Σφαιροβολία

Οµάδα Πετοσφαίρισης Αρρένων.

Δεύτερη θέση στο Περιφερειακό Πρωτάθληµα Αθλο-
παιδιών.

Κωνσταντίνου Αδάµος Α2.1, Χατζηγιώρκας Στέφανος 
Α2.2, Σιοπαχάς Αλέξανδρος Α2.3, Μυρατίδης Στράτος 
Α3.1, Μιχαήλ Σταύρος Β3.1, Σταυρή Ηλίας Β3.3, Πιτσιλ-
λίδης Ανδρέας Β4.2, Ανδρέου Βασίλης Β5.1, Σαµιώτης 
Γιώργος Β5.1, Κλεάνθους Αλέξανδρος Γ5.2

Αθλητικές Διακρίσεις

Οµάδα Πετοσφαίρισης  θηλέων.

Δεύτερη θέση  στο Περιφερειακό Πρωτάθληµα Αθλο-
παιδιών.

Νικόλα Φωτεινή Α2.1, Χριστοδούλου Αγγέλικα Α2.1, Χατζη-
γιάννη Ελένη Α2.2, Πίτσιλλου Χριστίνα Α2.2, Κάρυου Γεωρ-
γία Α3.1, Ζησίµου Βαρβάρα Α4.2, Χρυσοστόµου Ολυµπιάδα 
Β3.1, Σάββα Μαρία Β3.3, Παπαµιχαήλ Γεωργία Γ1.1, Νικο-
λαΐδη Ευφροσύνη Γ3.1

3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΘΕΣΗ
Παπαϊωάννου Σάββας Β3.1 Δισκοβολία
Ευθυµίου Αντώνης Β3.3 100 m
Σαµιώτης Γιώργος Β5.1 Ακοντισµό
Θεοφάνους Ανδρέας Β1.1 Άλµα σε µήκος
Χοίρα  Παναγιώτης Α2.3 200 m
Κωµοδίκη Δέσποινα Γ3.1 Σφαιροβολία
Κάστανου Κυριακή Β3.3 Ακοντισµός
Ανδρέου Βασίλης Β5.1 4 Χ 100 m
Ευθυµίου Αντώνης Β3.3 4 Χ 100 m
Σταυρή Ηλίας Β3.3 4 Χ 100 m
Παρασκευά Χρίστος  Γ4.1 4 Χ 100 m



ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
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Το Μουσικό Σχολείο Αµµοχώστου στεγάζεται στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (Λυκειακός Κύκλος) µε Διευθύ-
νοντα τον κ. Σπύρο Σπύρου, και στο Γυµνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου (Γυµνασιακός Κύκλος) µε Διευθύνουσα 
την κ. Γεωργία Χαραλάµπους.

Στο Σχολείο φέτος φοίτησαν 26 µαθητές του λυκειακού κύκλου ενώ στον γυµνασιακό κύκλο φοίτησαν 64 µαθητές. 
Έχουν ήδη επιλεγεί άλλοι 25 µαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν στο Σχολείο από τη νέα σχολική χρονιά.

Στο Σχολείο δίδαξαν 35 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων µουσικών οργάνων, θεωρητικών µαθηµάτων, χορωδίας, 
βυζαντινής και παραδοσιακής µουσικής καθώς και µουσικής τεχνολογίας.

Μετά από ψήφιση της σχετικής νοµοθεσίας από φέτος το Μουσικό Σχολείο θεσµοθετήθηκε ως εξατάξιο σχολείο.

Πλούσια και φέτος η δράση του Σχολείου λαµβάνοντας µέρος σε πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες τόσο στην 
περιοχή Αµµοχώστου όσο και σε όλη την Κύπρο.

Μερικές από τις φετινές δραστηριότητες:

●� Συµµετοχή του Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής του Σχολείου στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, υπό τη 
Διεύθυνση του καθηγητή Παραδοσιακής Μουσικής κ. Γεώργιου Καλογήρου.
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●� Συµµετοχή οµάδας µαθητών στην 
έναρξη του 3ου Συµποσίου Σεφέρη, 
που πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο 
Θάλασσα στην Αγία Νάπα, υπό τη 
Διεύθυνση του κ. Σπύρου Σπύρου.

●� Συµµετοχή στην τηλεοπτική εκποµπή 
«Παραδοσιακή Βραδιά» µε το Σύνολο 
Παραδοσιακής και Έντεχνης Μουσι-
κής, υπό τη Διεύθυνση του κ. Γεώργιου 
Καλογήρου.

●� Συµµετοχή της χορωδίας του Μουσι-
κού Λυκείου στην Ετήσια Ηµερίδα 
Χορωδιών των Μουσικών Σχολείων 
Κύπρου, που πραγµατοποιήθηκε στο 
Δηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, υπό τη 
Διεύθυνση του µαέστρου κ. Μιλτιάδη 
Γεωργίου.
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●� Συµµετοχή του Σχολείου στο Παγκύπριο Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, µε 
τη σύνθεση της τελειόφοιτης µαθήτριας Κυριακούλας Κυριαζή Γ6.1,  «Η Επιστροφή της Αµµοχώστου».

●� Συνδιοργάνωση Συναυλίας Εκκλησιαστικής Μουσικής µε την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας Αµµοχώστου και τους 
«Κύπριους Μελωδούς», υπό τη Διεύθυνση των καθηγητών κ. Ευάγγελου Γεωργίου, κ. Μιλτιάδη Γεωργίου, κ. 
Χρυσάνθη Λοΐζου και κ. Μαρίζας Αναστασιάδου.



●� Συµµετοχή οµάδας µαθητών/τριών και παλιών αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Αµµοχώστου στα εγκώµια της 
Μεγάλης Παρασκευής, που πραγµατοποιήθηκαν στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό στην κατεχόµενη Αµµόχωστο, υπό τη 
Διεύθυνση του κ. Σπύρου Σπύρου.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σεργίου Αδάµος, Φιλόλογος

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α'
Bίττης Ανδρέας,
 Θρησκευτικών
Παναγιώτου Κυριάκος,
 Φιλόλογος
Πασάντα Κωνσταντία,
 Γαλλικών

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Βαλανίδης Χρίστος,
 Μαθηµατικών
Στρατή Κατερίνα, Φιλόλογος
Χριστοφή Δέσποινα,
 Φιλόλογος
Συλιβέστρου Ελένη,
 Πληροφορικής
Σιάτη Μαρία, Εµπορικών
Αδάµου Χρύσω, Φιλόλογος
Γιάγκου Μαρία, Αγγλικών
Παναγιώτου Μαρίνα,
 Μουσικής
Πετρίδης Αντρέας,
 Μαθηµατικών 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ
Τζανίνη Μαρία
Φιλίππου π. Φίλιππος
Σταύρου  π. Σταύρος 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Πιερή Κατερίνα
Μοδέστου Ανδριανή
Χαραλάµπους Χαράλαµπος
Σταύρου Γιαννούλα
Λευτέρη Ανδρέας
Πουµπουρή Λευκή
Παπαγεωργίου Γιαννάκης
Αντρέου Άντρη
Κυριάκου Παναγιώτα
Ελευθερίου Στάλω
Στυλιανού Αντιγόνη (Μακρή 
Κυριακή, αντικαταστάτρια)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
Ζαχαρικός Γεώργιος
Τρίαρου Εύα
Παντελή Μαριάννα
Κασάπης Ανδρέας
Πετρίδου Πετρούλα
Παναγή Σωτήριος

ΦΥΣΙΚΟΙ
Κίττος Βασίλης
Λειβαδιώτη Νάντια
Τζωρτζή Άντρη
Τσάκωνας Αντώνιος

ΧΗΜΙΚΟΙ
Θεοδότου Μιχάλης
Μιχαηλίδης Φρίξος

ΒΙΟΛΟΓΟΙ
Μιχαήλ Θεόδωρος
Ισαάκ π. Αναστάσιος
Σεργίου Άννα

ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΟΙ
Χατζηγεωργίου Φλωρεντία
Κούρτης Γεώργιος 
 (µέχρι 22.9.17)
Τσούκκα Κάτια
Λουκά Ηλίας
Αθανασίου Περσεφόνη 
 (από 28.9.17)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κούλα Μαρία
Παπαχρυσοστόµου Γρηγόρης
Κωνσταντίνου Δηµήτρης
Μαυροβουνιώτης Δηµήτρης 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
Χριστοφή Ελένη
Οικονόµου Χαρά
Χειµαρίδου Χαρά
Πιττάτζιη Κατερίνα

ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Πάτσαλου Αιµιλία

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Χατζηλαού Μελίττα

Διδακτικό
προσωπικό

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σ Χ ΟΛΙ Κ Η

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
Μαλλούρης Κώστας

ΡΩΣΙΚΩΝ
Πετεινάρη Μαρία
Σταυρίδου Νικολέττα

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κωνσταντίνου Σωτηρούλα
Παπαϊωάννου Ανδρέας
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κουτούνα Νικολέττα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Καµιναρίδου Μοσχούλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Χατζηαναστάση Φώτος 
Κουντουρής Δηµήτρης 

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ
Χάµατσου Εµιλιάνα

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Σπύρου Σπύρος 
 (Μουσικό Λύκειο)
Τουµαζή Κατερίνα

ΤΕΧΝΗΣ
Μπάρρον Ελένη

Υ.Σ.Ε.Α.
Βασιλείου Σπύρος
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Διευθυντική οµάδα

Εκτελεστική Γραµµατεία  Σχολικής Εφορείας

Μουστακά Ιωάννα
Αντωνίου Χιονούλα
Κάρυος Πέτρος
Ζορλής Μιχάλης

Φροντίστριες

Χατζηκυριάκου Μαργαρίτα
Γεωργίου Παναγιώτα
Παπαλεοντίου Αντωνία
Αβραάµ Κυριακή
Πίττα Μαρία

Πέτρου Μαρία

Χρίστου Ελένη

Παπασάββα Παρασκευή

Γραµµατειακό προσωπικό Σχολική Εφορεία 
Περιφερειακού Λυκείου Κοκκινοχωρίων

Προσωπικό Κυλικείου

Κκάφα Δήµητρα 
Μιχαήλ Άντρη 
Κυριάκου Λένια

Μιχάλης Χατζηγιώρκας, Πρόεδρος
Μιχάλης Καούνας,  Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Τρισόκκας,  Γραµµατέας
Παναγιώτης Μιχαηλάς,  Ταµίας
Γεώργιος Τάκκας,  Μέλος
Παναγιώτης Κονή,  Μέλος
Κώστας Μιχαήλ,  Μέλος
Λοΐζος Παπαϊωάννου,  Μέλος
Γεώργιος Ράφτης,  Μέλος
Χριστιάνα Σιοπαχά,  Μέλος
Αρτέµης Χατζηλούκας,  Μέλος
Μαρία Χρίστου,  Μέλος
Δηµήτρης Ψύλλος,  Μέλος
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Βαρδάκης Τάσος
Βρακά Χριστάκης
Ζορπά Μιχαήλ Τασούλα
Κάρυου Κάλια
Κάρυου Χριστίνα

Κκολού Δήµητρα
Κλεάνθους Κατερίνα
Κυρµίτση Δέσπω
Κωνσταντίνου Αντρούλα
Κωστή Έλενα

Παναγιώτης Χατζηαθανασίου Πρόεδρος
Στέλλα Πέτρου Αντιπρόεδρος
Άνθος Σάββα Γραµµατέας

Σύνδεσµος Γονέων και Κηδεµόνων

Μέλη

Λεωνίδα Χαρά
Μιχαήλ Νίκος
Ονησιφόρου Έλενα
Παπαϊωάννου Δέσπω
Πάτσικας Γιώργος

Μιχάλης Τριφυλλής Β. Γραµµατέας
Κορνηλία Κωνσταντίνου Ταµίας Α
Ξένια Καούνα Ταµίας Β

Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Κ.Μ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Αρναούτη Ανδρέας
2. Θεοδούλου Δήµητρα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ. ΣΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Μ.

1. Βαρδάκης Γιώργος
2. Μιχαήλ Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Αρναούτη Ανδρέας Γ6.1

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καλλής Χαράλαµπος Γ6.1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεοδούλου Δήµητρα Γ6.1

ΤΑΜΙΑΣ Μιχαήλ Σταύρος Β3.1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μαργάρη Γεώργιος Α2.1

 Βαρδάκης Γιώργος Β3.3

 Κάρυου Γεωργία Α3.1
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Πιτσιλλίδης Χριστόφορος
Σιοπαχά Χριστιάνα
Χαραλάµπους Στέλιος
Χριστοφή Μιχάλης
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Σηµαιοφόροι και Παραστάτες
Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα µε την 8η πράξη, στις 19.10.2017, ανακήρυξε τους 

Σηµαιοφόρους και Παραστάτες του Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υ.Π.Π. µε 
ηµεροµηνία 11 Μαΐου 2012 και θέµα: «Κριτήρια Επιλογής Αγήµατος», σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Εκπαιδευτικής 
Νοµοθεσίας για τη λειτουργία των Δηµοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Οι σηµαιοφόροι και παραστάτες του σχολείου είναι:

Η Μπάντα του Σχολείου Οι µαθητές του Μουσικού Σχολείου

1. Παπαϊωάννου Αικατερίνη Γιαννάκη Γ1.1 20  Σηµαιοφόρος (Λάβαρο Σχολείου)
2. Πέτρου Γεώργιος Πέτρου Γ3.1 19,900 (19,860) Σηµαιοφόρος (Ελληνική Σηµαία)
3. Κάρυος Κυριάκος Ανδρέα Γ3.1 19,900 (19,855) Σηµαιοφόρος (Κυπριακή Σηµαία)
4. Θεοδούλου Ανδρέας Πέτρου Γ3.3 19,900 (19,850) Παραστάτης
5. Δηµητρίου Άννα-Μαρία Φίλιππου Γ3.2 19,900 (19,845) Παραστάτης
6. Παπαµιχαήλ Γεωργία Γεώργιου Γ1.1 19,888  Παραστάτης
7. Μαρτής Ανδρέας Μαρτή Γ3.3 19,777  Παραστάτης
8. Κωνσταντίνου Ραφαέλλα Μάριου Γ3.1 19,700  Παραστάτης
9. Γιαν Ζίνκφεη Φενκ Γ3.1 19,600 (19,630) Παραστάτης
10. Μιλτιάδους Ανδρέας Παναγιώτη Γ3.2 19,600 (19,575) Παραστάτης
11. Μιχαήλ Μιχάλης Δηµήτρη Γ3.1 19,500  Παραστάτης

1. Κότας Ανδρέας Παύλου Γ4.1 19,454 
2. Σάββα Αντώνης Ευάγγελου Γ3.3 19,444 
3. Χατζηανδρέας Χριστόφορος Ανδρέα Γ3.1 19,400 (19,455)
4. Ανδρέου Αντώνης Ιωνά Γ3.3 19,400 (19,300)

Επιλαχόντες



Γ1.1
Βλάχου Κωνσταντίνα του Ανδρέα

Γεωργίου Ελισάβετ  Έλενα του Χριστάκη

Κατσαντώνη Άννα Μπάρπαρα του Νίκου

Κυριάκου Μαργαρίτα του Ανδρέα

Κωνσταντή Αχιλλεάνα του Αδάµου

Λυσή Νίκη του Κωστάκη

Ξύδια Δέσπω του Ανδρέα

Παπαϊωάννου Αικατερίνη του Γιαννάκη

Παπαϊωάννου Κυπριανός του Χριστόδουλου

Παπαµιχαήλ Γεωργία του Γεώργιου

Πασκουή Παρασκευή του Ανδρέα

Συµεού Σταυρηλένα του Δηµητράκη

Υπεύθυνη Β.Δ.:  Αδάµου Χρύσω 
Υπεύθυνος Τµήµατος:  Παπαϊωάννου Ανδρέας 

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
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Βλάχου Κωνσταντίνα 
του Ανδρέα

Γεωργίου Ελισάβετ
 Έλενα του Χριστάκη

Κατσαντώνη Άννα 
Μπάρπαρα του Νίκου

Κυριάκου Μαργαρίτα 
του Ανδρέα

Κωνσταντή Αχιλλεάνα 
του Αδάµου

Λυσή Νίκη 
του Κωστάκη

Ξύδια Δέσπω 
του Ανδρέα

Παπαϊωάννου Αικα-
τερίνη του Γιαννάκη

Παπαϊωάννου Κυπριανός 
του Χριστόδουλου

Παπαµιχαήλ Γεωργία 
του Γεώργιου

Πασκουή Παρασκευή
του Ανδρέα

Συµεού Σταυρηλένα 
του Δηµητράκη

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ



Γ3.1

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αντωνίου Χριστίνα του Παρασκευά

Ασσιώτη Παναγιώτα του Γεώργιου

Γιαν Ζινκφεη του Φενκ

Κάρυος Κυριάκος του Ανδρέα

Κωµοδίκη Δέσποινα του Ανδρέα

Κωνσταντίνου Ραφαέλα του Ανδρέα

Κωνσταντίνου Ραφαέλλα του Μάριου

Λαυρεντίου Μαρία του Ελευθέριου

Μασιά Δήµητρα του Χρίστου

Μαυρή Μαρία του Πέτρου

Μιχαήλ Μιχάλης του Δηµήτρη

Νικολαΐδη Ευφροσύνη του Μιχαήλ

Ξέναρου Στυλιανή του Χαράλαµπου

Παπαϊωάννου  Άντρεα του Γιαννάκη

Πέτρου Ανδρέας του Πέτρου

Πέτρου Γεώργιος του Πέτρου

Σάντη  Έλενα του Προκόπη

Χατζηανδρέας Χριστόφορος του Ανδρέα

Υπεύθυνη Β.Δ.:  Σιάτη Μαρία 
Υπεύθυνη Τµήµατος:  Τριάρου Εύα 
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Αντωνίου Χριστίνα 
του Παρασκευά

Ασσιώτη Παναγιώτα 
του Γεώργιου

Γιαν Ζινκφεη 
του Φενκ

Κάρυος Κυριάκος 
του Ανδρέα

Κωµοδίκη Δέσποινα 
του Ανδρέα

Κωνσταντίνου Ραφαέλα 
του Ανδρέα

Κωνσταντίνου 
Ραφαέλλα του Μάριου

Λαυρεντίου Μαρία 
του Ελευθέριου

Μασιά Δήµητρα 
του Χρίστου

Μαυρή Μαρία 
του Πέτρου

Μιχαήλ Μιχάλης 
του Δηµήτρη

Νικολαΐδη Ευφροσύνη 
του Μιχαήλ

Ξέναρου Στυλιανή 
του Χαράλαµπου

Παπαϊωάννου  Άντρεα 
του Γιαννάκη

Πέτρου Ανδρέας 
του Πέτρου

Πέτρου Γεώργιος 
του Πέτρου

Σάντη  Έλενα 
του Προκόπη

Χατζηανδρέας Χριστόφορος 
του Ανδρέα



Γ3.2

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αγαθαγγέλου Αρτέµης του Μηνά

Ανδρέου Ανδρέας του Γεώργιου

Γεωργίου Ανθή του Γεώργιου

Γιαννή Ελένη του Σάββα

Δηµητρίου Άννα-Μαρία του Φίλιππου

Θεοφάνους Νίκη του Σταύρου

Ιακώβου Μιχάλης του Ιάκωβου

Κάρυου Δέσποινα του Αντώνη

Καφατάρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Κυρλιτσιάς Νικόλας του Συµεών

Κωστή Χαράλαµπος του Κωστάκη

Μιλτιάδους Ανδρέας του Παναγιώτη

Μιχαήλ Αντώνιος του Αρτέµη

Πιερή Χριστόφορος του Πιερή

Πίτσιλλος Λάµπρος του Μάριου

Πιττάκης Παναγιώτης του Δηµήτριου

Σαρρή Αργύρης του Μιχάλη

Σταύρου Μαρίτσα του Κυριάκου

Φέσιας Ιωάννης του Πέτρου

Υπεύθυνη Β.Δ.:  Στρατή Κατερίνα  
Υπεύθυνος Τµήµατος:  Κίττος Βασίλης 
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Αγαθαγγέλου Αρτέµης 
του Μηνά

Ανδρέου Ανδρέας 
του Γεώργιου

Γεωργίου Ανθή 
του Γεώργιου

Γιαννή Ελένη 
του Σάββα

Δηµητρίου Άννα-Μαρία
 του Φίλιππου

Θεοφάνους Νίκη 
του Σταύρου

Ιακώβου Μιχάλης 
του Ιάκωβου

Κάρυου Δέσποινα 
του Αντώνη

Καφατάρης Κωνστα-
ντίνος του Ιωάννη

Κυρλιτσιάς Νικόλας 
του Συµεών

Κωστή Χαράλαµπος 
του Κωστάκη

Μιλτιάδους Ανδρέας
του Παναγιώτη

Μιχαήλ Αντώνιος 
του Αρτέµη

Πιερή Χριστόφορος 
του Πιερή

Πίτσιλλος Λάµπρος 
του Μάριου

Πιττάκης Παναγιώτης 
του Δηµήτριου

Σαρρή Αργύρης 
του Μιχάλη

Σταύρου Μαρίτσα 
του Κυριάκου

Φέσιας Ιωάννης 
του Πέτρου



Γ3.3

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ανδρέου Αντώνης του Ιωνά

Βασιλείου Γεωργία του Βάσου

Βρακά Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω του Χριστάκη

Γεωργίου Ελισάβετ του Μάριου

Ευσταθίου Βασιλική του Σωτήρη

Θεοδούλου Ανδρέας του Πέτρου

Ιωάννου Μαρίνος του Σταύρου

Κέρµανου Παρασκευή του Παναγιώτη

Κώστα Παρασκευάς του Κώστα

Λαζαρή Αναστάσιος του Δηµητράκη

Μαρίνου Ανδριανή του Χαράλαµπου

Μαρτής Ανδρέας του Μαρτή

Μούσουλου Ελένη του Κρις

Νικόλα Γρηγορία του Νίκου

Πέτρου Ανδρέας του Στέφανου

Σάββα Αντώνης του Ευάγγελου

Σπύρου Ιωάννης του Λούκα

Χατζηπαρασκευά Ζωή του Ανδρέα

Χρήστου Ραφαηλία του Μιλτιάδη

Υπεύθυνος Β.Δ.:  Πετρίδης Ανδρέας 
Υπεύθυνη Τµήµατος:  Κούλα Μαρία
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Ανδρέου Αντώνης 
του Ιωνά

Βασιλείου Γεωργία 
του Βάσου

Βρακά Ειρήνη-Χρυσο-
βαλάντω του Χριστάκη

Γεωργίου Ελισάβετ 
του Μάριου

Ευσταθίου Βασιλική 
του Σωτήρη

Θεοδούλου Ανδρέας 
του Πέτρου

Ιωάννου Μαρίνος 
του Σταύρου

Κέρµανου Παρασκευή 
του Παναγιώτη

Κώστα Παρασκευάς
του Κώστα

Λαζαρή Αναστάσιος 
του Δηµητράκη

Μαρίνου Ανδριανή 
του Χαράλαµπου

Μαρτής Ανδρέας 
του Μαρτή

Μούσουλου Ελένη 
του Κρις

Νικόλα Γρηγορία
του Νίκου

Πέτρου Ανδρέας
του Στέφανου

Σάββα Αντώνης 
του Ευάγγελου

Σπύρου Ιωάννης 
του Λούκα

Χατζηπαρασκευά Ζωή 
του Ανδρέα

Χρήστου Ραφαηλία 
του Μιλτιάδη



Γ4.1

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αναστάση Κυριάκος του Χριστάκη

Ανδρέα Μυροφόρα του Αιµίλιου

Βενιζέλου Μαρία του Μιχαήλ

Δηµητρίου Αδάµος του Δηµητράκη

Κότας Ανδρέας του Παύλου

Κούρτη Αναστασία του Κυριάκου

Παρασκευά Χρίστος του Μάριου

Πατσαλής Φλουρέντζος του Κυριάκου

Φελλά Σωτηρούλα του Ανδρέα

Χαραλάµπους Αίµιλη του Χαράλαµπου

Χαραλάµπους Χαράλαµπος του Αντωνάκη

Χατζηαθανασίου Ανδρέας του Παναγιώτη

Υπεύθυνη Β.Δ.:  Παναγιώτου Μαρίνα 
Υπεύθυνος Τµήµατος:  Χαραλάµπους Χαράλαµπος 
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Αναστάση Κυριάκος 
του Χριστάκη

Ανδρέα Μυροφόρα 
του Αιµίλιου

Βενιζέλου Μαρία 
του Μιχαήλ

Δηµητρίου Αδάµος 
του Δηµητράκη

Κότας Ανδρέας 
του Παύλου

Κούρτη Αναστασία 
του Κυριάκου

Παρασκευά Χρίστος 
του Μάριου

Πατσαλής Φλουρέντζος 
του Κυριάκου

Φελλά Σωτηρούλα 
του Ανδρέα

Χαραλάµπους Αίµιλη 
του Χαράλαµπου

Χαραλάµπους Χαρά-
λαµπος του Αντωνάκη

Χατζηαθανασίου Ανδρέας 
του Παναγιώτη

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ



Γ5.1

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αδάµου Έλενα του Παναγιώτη

Αναστασίου Μαρία-Άντρια του Γεώργιου

Ανδρέου Μαρία του Ανδρέα

Αντωνίου Μιχαέλλα του Σωτήρη

Αρέστη Αργυρώ του Αρεστή

Αυξεντίου Γεώργιος του Χάρη

Βιολάρης Μάριος του Δηµήτρη

Γεωργίου Αντώνης του Βάσου

Ιωάννου Παναγιώτης του Σωτήρη

Κάρυου Γεωργια του Παντελή

Κεφάλας Ανδρέας του Κωνσταντίνου

Λαµπρακοπούλου Μαρία του Σπυρίδωνα

Μαυρουδής Αλέξανδρος του Μάρκου

Μούσιου Νίκη του Χαράλαµπου

Μουστακά θέκλα του Κυριάκου

Νικολάου Ευφροσύνη του Κώστα

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Ντάγκλα

Παπαµιχαήλ Παναγιώτης του Παντελή

Πέτρου Ελίνα του Πανίκκου

Σέργιου Χαραλαµπία του Κυριάκου

Σκουτέλου Δέσπω του Κυριάκου

Χρίστου Γαβριέλλα του Χριστάκη

Χριστοφή Φωτεινή του Χριστοφή

Υπεύθυνος Β.Δ.:  Βαλανίδης Χρίστος 
Υπεύθυνη Τµήµατος:  Αθανασίου Περσεφόνη 
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Αδάµου  Έλενα 
του Παναγιώτη

Αναστασίου Μαρία -
 Άντρια του Γεώργιου

Ανδρέου Μαρία 
του Ανδρέα

Αντωνίου Μιχαέλλα 
του Σωτήρη

Αρέστη Αργυρώ του 
Αρεστή

Αυξεντίου Γεώργιος 
του Χάρη

Βιολάρης Μάριος 
του Δηµήτρη

Γεωργίου Αντώνης 
του Βάσου

Ιωάννου Παναγιώτης 
του Σωτήρη

Κάρυου Γεωργία 
του Παντελή

Κεφάλας Ανδρέας 
του Κωνσταντίνου

Λαµπρακοπούλου 
Μαρία του Σπυρίδωνα

Μαυρουδής Αλέξανδρος 
του Μάρκου

Μούσιου Νίκη του 
Χαράλαµπου

Μουστακά θέκλα 
του Κυριάκου

Νικολάου Ευφροσύνη 
του Κώστα

Παπαγεωργίου Κων-
σταντίνος του Ντάγκλα

Παπαµιχαήλ Πανα-
γιώτης του Παντελή

Πέτρου Ελίνα 
του Πανίκκου

Σέργιου Χαραλαµπία 
του Κυριάκου

Σκουτέλου Δέσπω 
του Κυριάκου

Χρίστου Γαβριέλλα 
του Χριστάκη

Χριστοφή Φωτεινή 
του Χριστοφή



Γ5.2

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Newell Sophie Louise του John Reuben

Αττούνη Αντρέας του Αντώνη

Βασιλείου Νικολέττα του Μάριου

Γεωργίου Παναγιώτα του Αντώνη

Δηµητρίου Θεόδωρος του Παρασκευά

Δηµοσθένους Άντρη του Δηµοσθένη

Ζάκου Κωνσταντίνος του Ελευθέριου

Ιακώβου Γεωργία του Λάµπρου

Ιωάννου Κωνσταντίνος του Χάµπου

Ιωάννου Χρυστάλλα του Ιωάννη

Κλεάνθους Αλέξανδρος του Ανδρέα

Κυριάκου Δέσποινα του Θεοδόση

Νεοκλέους Παναγιώτης του Γεώργιου

Παγγέρης Πέτρος του Αντρέα

Παπαγεωργίου Ανδρέας του Τάκη

Παπαδόπουλος Χρίστος του Μιχαλάκη

Παπέττα Αναστασία του Δηµήτρη

Ποΐζη Άντρια του Στέλιου

Προύντζου Σαββίνα του Σταύρου

Σάντη Κυριάκος του Γρηγόρη

Φλουρέντζου Χρύσω του Νικόλα

Χαραλάµπους Αδάµος του Χριστόφορο

Χρυσοστόµου Μαρία του Κωνσταντίνου

Υπεύθυνη Β.Δ.:  Συλιβέστρου Ελένη 
Υπεύθυνη Τµήµατος:  Οικονόµου Χαρά 
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Newell Sophie Louise 
του John Reuben

Αττούνη Αντρέας 
του Αντώνη

Βασιλείου Νικολέττα 
του Μάριου

Γεωργίου Παναγιώτα 
του Αντώνη

Δηµητρίου Θεόδωρος 
του Παρασκευά

Δηµοσθένους Άντρη 
του Δηµοσθένη

Ζάκου Κωνσταντίνος 
του Ελευθέριου

Ιακώβου Γεωργία 
του Λάµπρου

Ιωάννου Κωνσταντίνος 
του Χάµπου

Ιωάννου Χρυστάλλα 
του Ιωάννη

Κλεάνθους Αλέξανδρος 
του Ανδρέα

Κυριάκου Δέσποινα 
του Θεοδόση

Νεοκλέους Παναγιώτης 
του Γεώργιου

Παγγέρης Πέτρος 
του Αντρέα

Παπαγεωργίου Ανδρέας 
του Τάκη

Παπαδόπουλος Χρίστος 
του Μιχαλάκη

Παπέττα Αναστασία 
του Δηµήτρη

Ποΐζη Άντρια 
του Στέλιου

Προύντζου Σαββίνα 
του Σταύρου

Σάντη Κυριάκος 
του Γρηγόρη

Φλουρέντζου Χρύσω 
του Νικόλα

Χαραλάµπους Αδάµος 
του Χριστόφορου

Χρυσοστόµου Μαρία 
του Κωνσταντίνου



Γ6.1

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αλεξάνδρου Βασίλης του Μάριου

Αρναούτη Αντρέας του Θεόφιλου

Δηµητρίου Ανδριανή του Γεώργιου

Θεοδούλου Δήµητρα του Σταυρή

Ιάσωνος Ελπίδα του Αλέξανδρου

Ιωάννου Άννα του Ανδρέα

Καλλή Χαράλαµπος του Πανίκκου

Κυριαζή Κυριακούλα του Αντώνη

Μιχαήλ Χριστίνα του Μιχαλάκη

Νικόλα Γεωργία του Πετράκη

Παναγή Γεωργία του Μιχαλάκη

Πασχάλη Σάββας του Χρίστου

Χαραλάµπους Μαρία του Γιαννάκη

Χατζηχαµπή Κωνσταντίνος του Κώστα

Χρίστου Στέλιος του Δηµήτρη

Χωλ Πέτρος-Γιάννης του Γιαννάκη

Υπεύθυνη Β.Δ.: Γιάγκου Μαρία 
Υπεύθυνη Τµήµατος: Πετρίδου Πετρούλα
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Αλεξάνδρου Βασίλης 
του Μάριου

Αρναούτη Αντρέας 
του Θεόφιλου

Δηµητρίου Ανδριανή 
του Γεώργιου

Θεοδούλου Δήµητρα 
του Σταυρή

Ιάσωνος Ελπίδα 
του Αλέξανδρου

Ιωάννου  Άννα 
του Ανδρέα

Καλλή Χαράλαµπος 
του Πανίκκου

Κυριαζή Κυριακούλα 
του Αντώνη

Μιχαήλ Χριστίνα 
του Μιχαλάκη

Νικόλα Γεωργία 
του Πετράκη

Παναγή Γεωργία 
του Μιχαλάκη

Πασχάλη Σάββας 
του Χρίστου

Χαραλάµπους Μαρία 
του Γιαννάκη

Χατζηχαµπή Κωνστα-
ντίνος του Κώστα

Χρίστου Στέλιος 
του Δηµήτρη

Χωλ Πέτρος-Γιάννης 
του Γιαννάκη
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