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ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγαπητοί αναγνώστες,
Καλωσορίσατε στην όγδοη έκδοση του σχολικού
περιοδικού της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. Η παρούσα έκδοση αντανακλά το ακαδημαϊκό έργο της Σχολής μας
κατά τον τρέχον σχολικό έτος και συνιστά αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας μαθητών, διδασκόντων και Διεύθυνσης.
Θα ήθελα να εκφράσω τις μου ευχαριστίες στην
PASCAL Education και στη Διεύθυνση της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας και ειδικότερα
στη Διευθύντρια της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ
Λευκωσίας, κ. Ελένη Αντωνίου και στον Βοηθό
Διευθυντή, κ. Μάριο Καλαποδά για την υποστήριξή τους. Πολύτιμη υπήρξε και η βοήθεια των
συναδέλφων που επιμελήθηκαν των εργασιών
των μαθητών τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους Υπεύθυνους Κλάδων για την εποπτεία και παροχή των μαθητικών εργασιών, στην
κ. Κωνσταντία Καμπέρη (Βιβλιοθηκονόμο) για τις
σχετικές με τη Βιβλιοθήκη πληροφορίες αλλά και
στον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά που παρείχε
υλικό και βοήθεια για την παρούσα έκδοση. Τέλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα την κ. Βασιλική Πετρή
(Καθηγήτρια Φιλόλογο) για τη διόρθωση των
κειμένων.
Ελπίζω να βρείτε την έκδοσή μας ενδιαφέρουσα!
Καλή ανάγνωση!
Με εκτίμηση,
Σωτηρούλα Γεωργίου
Υπεύθυνη Σύνταξης
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Χαιρετισμός Διευθύντριας
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ήταν ανέκαθεν ο χώρος απεικόνισης των δράσεων,
της έκφρασης και των έργων της σχολικής μας κοινότητας, χάρη
στις άοκνες προσπάθειες των συναδέλφων καθηγητών, των μαθητών και, κυρίως, της υπεύθυνης του περιοδικού, κ. Σωτηρούλας Γεωργίου που σταχυολογεί και οργανώνει κάθε χρόνο το υλικό, ώστε
να συνθέσει την ετήσια έκδοση του Ταχυδρόμου. Σε όλους αυτούς
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα δείτε αναφορές από τις απόψεις
και εμπειρίες των μαθητών μας από όλες τις δραστηριότητες της
σχολικής ζωής. Θα έρθετε σε επαφή με τις σημαντικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις των Εστιών, μέσω των οποίων οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν
σε ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, αλλά και φιλανθρωπικές
δραστηριότητες. Απώτερος στόχος ήταν η καλλιέργεια της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης, της μεθοδικότητας και του προγραμματισμού, συστατικά απαραίτητα για την ατομική
και τη συλλογική επιτυχία. Θα διαβάσετε για τους Ομίλους, και τις εμπειρίες που οι μαθητές
μας απέκτησαν με τη συμμετοχή τους, θα δείτε αξιόλογες εργασίες μαθητών σε διάφορα
μαθήματα όπως αυτά αξιολογήθηκαν από τους υπεύθυνους Κλάδου, βραβευμένες δουλειές
παιδιών μας από εξωτερικούς φορείς και γενικότερα, θα πάρετε μια γεύση από τα τεκταινόμενα στη Σχολή μας φέτος.

Ελένη Αντωνίου

Η ωριμότητα, το κέφι, η ζωντάνια, η φιλομάθεια και η όρεξη που επέδειξαν οι μαθητές μας
κατά τη φετινή χρονιά μας δίνει την ώθηση να εξακολουθούμε να βάζουμε τον πήχη ψηλότερα. Δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ όλους τους μαθητές μας για τις επιτυχίες τους
τόσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, αλλά και τους καθηγητές μας που βοήθησαν τα παιδιά στην κατάκτηση των στόχων τους και για την ενστάλαξη αξιών όπως η δημιουργική φιλοδοξία, η ευγενής άμιλλα, η διεκδίκηση της επιτυχίας και της διάκρισης, το
ήθος.
Καλή ανάγνωση!
Ελένη Αντωνίου
Διευθύντρια
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Α’ Τετράμηνο
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Β’ Τετράμηνο
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Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ, λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2005 και πλέον αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής κοινότητας. Χρησιμοποιείται καθημερινά από μαθητές και καθηγητές. Διαθέτει 14,800 τεκμήρια, μια μεγάλη
συλλογή οπτικοακουστικού υλικού και περιοδικών, 12 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και αναγνωστήριο.
Η βιβλιοθήκη καλλιεργεί στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα, τη δια βίου μάθηση και ταυτόχρονα τα εκπαιδεύει ώστε να μπορούν
μελλοντικά να χρησιμοποιούν μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη.

Δραστηριότητες
Μάθημα Βιβλιοθήκης: Μια φορά το χρόνο οι μαθητές παρακολουθούν ένα μάθημα βιβλιοθήκης με τη βιβλιοθηκονόμο και δύο
με τους καθηγητές τους. Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει
στα παιδιά τη σωστή χρήση μιας βιβλιοθήκης καθώς και τεχνικές
αναζήτησης πληροφοριών όπως σύνθετη αναζήτηση και αναζήReading Rockets: Ο νέος διαγωνισμός της βιβλιοθήκης. Κάθε
μήνα δύο καθηγητές και τρεις μαθητές προτείνουν βιβλία στους
μαθητές. Φωτογραφίζονται μαζί με το βιβλίο που έχουν επιλέξει
Baker Book Club: Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε το Baker
Book Club. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παραγγείλουν από
καταλόγους πολύ ωραία βιβλία στην αγγλική γλώσσα.
Έκθεση Βιβλίου: Για 12η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε
Έκθεση Βιβλίου στο χώρο της βιβλιοθήκης τον μήνα Μάρτιο. Τα
παιδιά την επισκέφτηκαν με τους καθηγητές τους και είχαν την
ευκαιρία να παραγγείλουν τα βιβλία τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η Έκθεση ήταν ανοικτή για τρεις μέρες, για καλύτερη
εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού. Τα παιδιά μπορούσαν να επισκεφθούν την Έκθεση και κατά τη διάρκεια των

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου:
Κάθε χρόνο, στις 2 Απριλίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου. Η Βιβλιοθήκη τίμησε αυτή τη μεγάλη μέρα με μια
μικρή εκδήλωση για τα παιδιά της πρώτης τάξης. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου στον χώρο της βιβλιοθήκης.
Τα παιδιά άκουσαν το μήνυμα και έπαιξαν το παιχνίδι «Ταινία ή
Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι: Οι βοηθοί βιβλιοθηκονόμοι είναι
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιοθήκης. Δέκα μαθητές εργάζονται κάθε χρόνο εθελοντικά στη βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια
των διαλειμμάτων. Από τη σχολική χρονιά (2014-2015) οι βοηθοί
βιβλιοθηκονόμοι έχουν διοργανώσει εκστρατεία Δωρεάς Βιβλίων.
Ο συνολικός αριθμός βιβλίων που έχουν συγκεντρωθεί είναι μέχρι
στιγμής 552 βιβλία. Οι βοηθοί βιβλιοθηκονόμοι για τη σχολική
χρονιά 2017-2018, από την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ είναι οι εξής:
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας: Η βιβλιοθήκη της
Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας εδώ και 7 χρόνια. Οι μαθητές και οι
καθηγητές μπορούν να δανείζονται υλικό μέσω της υπηρεσίας
interlibrary loan καθώς και δικαίωμα πρόσβασης στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Προσφέρεται επίσης πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μέσω της βιβλιοθη-
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Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τις Δεξιότητες Ζωής ως τις ικανότητες για προσαρμοστική και θετική συμπε-

ριφορά που επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα του να είναι ένας νέος σήμερα εφοδιασμένος με Δεξιότητες Ζωής τον περασμένο Μάρτιο η Σχολή μας οργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού που στόχο είχαν να βοηθήσουν τους
μαθητές μας: α) να κατανοήσουν τι είναι οι Δεξιότητες Ζωής, β) γιατί είναι σημαντικό κάποιος να κατέχει τέτοιες δεξιότητες
αλλά και γ) πώς μπορούν να αναπτύξουν σημαντικές Δεξιότητες Ζωής οι οποίες θα τους βοηθήσουν να πετύχουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.
Οι εκδηλώσεις που οργανώσαμε:
Α. Διαλέξεις προς γονείς και μαθητές:
Μόνο οι καλοί βαθμοί δεν είναι αρκετοί για να εξασφαλίσεις θέση σ’ ένα καλό Πανεπιστήμιο ή να πετύχεις
στη ζωή σου. Εδώ τονίσαμε τη σημασία στο να συμμετέχουν οι μαθητές σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτό από τη
μια τους βοηθά να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους αλλά και από την άλλη να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες ζωής
(π.χ συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκπαιδευτικά ταξίδια, καλοκαιρινά σχολεία για ενδυνάμωση δεξιοτήτων, εθελοντισμός
κ.α).
Τι αναζητούν οι σημερινοί εργοδότες από τους νέους σήμερα; Η κα. Ηλέκτρα Γεωργίου, Senior Manager στην
ΜΤΝ, εξήγησε ότι οι σημερινοί εργοδότες δίνουν έμφαση στο αν ο υποψήφιος έχει επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, έχει κριτική σκέψη, είναι άτομο το οποίο μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες ή είναι εργατικό και αφοσιωμένο στην
εργασία του. Με λίγα λόγια οι εργοδότες ψάχνουν άτομα με δυνατές Δεξιότητες Ζωής.
Β. Βιωματικά Εργαστήρια Δεξιοτήτων Ζωής:
1. Ελέγχω το άγχος μου
2. Δεξιότητες Επικοινωνίας & Συνεργασίας
3. Αναπτύσσω την Αυτογνωσία & Αυτοπεποίθηση μου
Τα πιο πάνω βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
Στις μέρες μας μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι Δεξιότητες Ζωής είναι
απαραίτητες για να μπορέσουν οι νέοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της καθημερινότητας και της καριέρας
τους!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ:
Αυτοπεποίθηση και Αυτοεκτίμηση
Διαχείριση Χρόνου, Χρημάτων και Φόρτου Εργασίας
Αποτελεσματική Επικοινωνία
Κριτική Σκέψη
Ηγετικές Δεξιότητες
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Σχολικοί Εορτασμοί
1η Οκτωβρίου
Με ενδοσχολικό εορτασμό τιμήθηκε η 1η Οκτωβρίου,
μια μέρα ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας
μας, που σηματοδότησε τον τερματισμό της μακράς
περιόδου Αγγλικής κυριαρχίας και την ανακήρυξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο του εορτασμού
τονίστηκε η σημαντικότητα της προάσπισης της αξίας
της Δημοκρατίας και η ελπίδα για μία βιώσιμη και λει-

28η Οκτωβρίου Γιορτή της Σημαίας
Με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας η μαθητική κοινότητα της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας τίμησε
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία αποτελεί
σταθμό στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους. Το
ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων στο Ιταλικό τελεσίγραφο και
η μαχητικότητα που επέδειξαν απέναντι στη φασιστική
Ιταλία αρχικά και στη Ναζιστική Γερμανία στη συνέχεια
απέσπασαν τον θαυμασμό ολόκληρης της ανθρωπότητας
και αποτέλεσαν πρότυπο για τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς, που αντιστάθηκαν και αυτοί με τη σειρά
τους στα επεκτατικά σχέδια των δυνάμεων του Άξονα.
Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές
τίμησαν και όλους όσοι διαχρονικά αγωνίστηκαν για πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά όπως η ελευθερία.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η γιορτή της Σημαίας
κατά την οποία παραδόθηκαν το λάβαρο του Σχολείου
και τα Ιερά Σύμβολα της πατρίδας στους αριστούχους
μαθητές μας, ως εξής: Σχολικό Λάβαρο: Φραγκόπουλος
Αρτέμης, Ελληνική Σημαία: Ασσιώτης Ξάνθος, Κυπριακή
Σημαία: Καραγιάννης Κωνσταντίνος.
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25η Μαρτίου
Το σχολείο μας τίμησε με ενδοτμηματικούς εορτασμούς την ιστορική επέτειο της 25ης Μαρτίου που
σήμανε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 ενάντια στην τότε πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους και με σύνθημα το «ελευθερία ή θάνατος» κατόρθωσαν αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο,
την απαλλαγή από την κατοχή και την ίδρυση του
ανεξάρτητου ελληνικού Κράτους. Στο πλαίσιο του
εορτασμού υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα το ήθος των
αγωνιστών του 1821 και η σημαντικότητα των αξιών
της αλληλεγγύης και της αποφασιστικότητας ως απα-

1η Απριλίου
Με ενδοτμηματικούς εορτασμούς τιμήθηκε και η
εθνική επέτειος της 1ης Απριλίου 1955-59 που αποτελεί σύμβολο ηρωισμού και ηθικού μεγαλείου του
Κυπριακού λαού. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ λειτουργούν ως παραδείγματα απαράμιλλου θάρρους, αυτοθυσίας και προσφοράς στην πατρίδα, αφού τόλμησαν να αντισταθούν στον Άγγλο κατακτητή συμβάλλοντας με τις προσπάθειές τους στην Ανακήρυξη
της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Το νόημα της θυσίας
τους παραμένει επίκαιρο δεδομένου ότι ένα μεγάλο
μέρος της πατρίδας μας εξακολουθεί να βρίσκεται
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Κλάδος Μαθηματικών

Να βρείτε τις κρυμμένες μαθηματικές λέξεις οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια.
(ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΓΩΝΙΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ, ΔΙΑΒΗΤΗΣ)
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Κλάδος Γλωσσών

Αγγλικά
The Internet: Life saver or threat?
Modern life has become easier and the people of the world are to thank for the immense contribution of the internet
and the technology to communicate and share information. There is no doubt that the internet has made our life easier.
Every day the internet continues to provide a new facility, something new. However, the internet also contains some
unwanted elements and disadvantages. The following are the advantages and disadvantages of the internet.
Firstly, the internet can let a person communicate with people in virtually any part of the world. It is now possible to
send a message to any part of the world through a simple email address and the message is delivered in a matter of
seconds. Secondly, this advantage may be by far the biggest advantage. The internet is a virtual treasure cove for information. Any kind of information on any topic under the sun is available on the internet. Search engines like Google
and Yahoo are at your service to provide whatever information is needed. An example of how useful the internet is, is
students can use it to search for information and do their projects. Thirdly, entertainment is another popular reason
why many people prefer to surf the internet. Downloading games or just surfing celebrity websites are some of the
uses people have discovered. The internet has also revolutionised the entertainment industry. People nowadays, do not
need to go to the cinema to watch movies. Instead of watching movies at the cinema, now you can download movies
for free and watch them in the comfort of your home.
However, with all its advantages and positive aspects, the internet has its dark and ugly side too. Children nowadays
seem to be losing their ability to communicate with others. They are used to communicating with others via the internet
thus losing the ability to communicate face to face. It is because people now are over dependant on the internet. It has
allowed a great deal of anonymity to a large number of people who may access the different websites, forums and chat
rooms available. We often hear on the news that people have committed various crimes. For example, some people
trying to borrow money from others or selling products that they do not actually have to sell. Finally, another disadvantage of the internet is that it is harmful to children. Children today are used to having access to the internet and it is
one of the greatest threats as we do not know what they are exposed to.
In conclusion, the points mentioned above have posed new challenges to teachers, parents and society in general. The
internet may have many advantages but it is equally important to keep in mind the disadvantages that come with it. It
is our choice if we will use the internet correctly or not.
Stelios Stavrou Δ2

Should animals be kept in zoos?
How would you feel if you were locked in a cage for the rest of your life? How would you feel if you were always on
exhibition? In my opinion, animals should not be kept in zoos! They are equally precious as humans and that’s why they
shouldn’t be caged like they are in jail.
Firstly, in my view, animals are physically and mentally healthier in the wild than in zoos. They are able to have
more exercise as they can run around and hunt in larger land spaces in the wilderness. They also deserve to live in
their natural habitat with their families. All kinds of animals should be allowed to behave naturally and roam freely. Unfortunately, caged animals don’t know what it means to naturally hunt their food or to explore their environment and
select a mate. What’s more, some animals are forced to live in climates that they are not accustomed to and this is
cruel.
Apart from this, in the wild, animals are able to eat their natural foods instead of artificial ones given in some zoos.
A natural diet will keep the animals from getting sick. Healthier animals are more likely to breed in the wild than in captivity.
On the other hand, some people believe that in zoos animals are protected from hunters and they have food, water
and medical care. Also, they think that a zoo is educational and provides entertainment for children because it is the
only chance for them to see beautiful and exotic animals.
Not to mention the fact that, allowing animals to be free is better for them because they will be allowed to see the
beauty of the world just like humans. Taking these points into consideration, I would say animals should be allowed to
live natural healthy lives in the wild. I strongly believe that animals should not be kept in zoos.
Rafaella Loizou Γ2
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The story of an unhappy child
It was a beautiful day. Jack was going to school. He was a great student and everything was perfect. He had friends,
not that many, but he had two boys and a girl. He was friends with everyone in his class, but he was afraid of a group
of bad boys.
One day, Jack’s mother died of cancer. He was really so sad that he didn’t go to school. His dad told him that he had
to go back to school. Jack didn’t want to go back because he wanted to die. After a few months, he decided to go
back. Everyone wondered why he had been away and his friends were really worried. Then when everyone found out
about Jack’s mother, they were by his side, but the group of bad boys started bullying him. They were saying bad
words to him, saying that he deserved this because he was a good student. Jack was really sad and he wanted to be
alone. He didn’t want to be with his friends. His friends didn’t do anything because they were scared of the bad boys.
After 2 months of bullying, his friend Mikayla decided to go and find Jack. Jack didn’t want to talk with her, he wanted
to be alone. Mikayla didn’t stop and at the end be decided to speak with her.
J- What do you want Mikayla? I said I wanted to be alone!
M- Jack, I just want to know what’s going on. You didn’t tell me anything about what happened with you. I thought
we were best friends.
J- We are best friends but I just wanted to spend some time alone.
M- Now tell me, Jack, what happened? If you tell me you will feel better.
J- Nothing, Mikayla, it’s just about my mother.
M- You know that’s not the truth, right?
J- That is the truth!
M- Jack please tell me I am not going to tell anyone.
J- Well… the day that I came back to school, after what happened with my mother, the group of bad boys started
saying bad words to me, saying that I deserved this because I was a good student. And then they started bullying
me. That’s why I wanted to be alone.
M- Oh Jack, I am so sorry about this. Why didn’t you tell me anything?
J- Because I am scared of them. They threatened that if I said anything to anyone, they would kill me!
That’s why I didn’t tell you anything and that’s why I wanted to be alone! Don’t say anything to anyone.
M- Jack, we have to tell the teachers about this. They can help.
J- No please.
M- Jack, don’t be scared. Come on. Let’s go to the teachers. Everything is going to be okay. Trust me!
J- Okay
Jack and Mikayla went to the teachers and they expelled the bad boys from the school. From that day. Jack wasn’t
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A bad experience
J – But… when did this happen? I can’t believe you were bullied. You are so popular.
A – Let me tell you my story. Two years ago… a group of students started bullying me.
At the primary school I was too short and a group of boys started to tease me. I felt very sad and I started to cry
because my favourite sport was basketball and I was too short. After school I went home by bus and told my parents. A few days later my parents went to the school and complained to the teacher. The bullying continued. They
pulled my hair and pushed me against the walls. I didn’t want to go back to school, but one day I decided to fight
back. I started to eat vitamins to be tall. After many months I grew up faster and I was stronger. I felt very happy.
The bullies stopped bullying me. They soon realized that bullying is very bad. Now we are friends and I am very good
at basketball.
So, Jack you need to be strong and brave.
J – I will try to fight the bullies back like you and I will tell you my story, too.

A few days later…
J – Anna the bullies have stopped bullying me and I feel so happy. I told my parents about this and they went to
school and spoke to the teacher.
A- You did very well. Good job Jake.
J – Thanks! Now we have become friends and we talk and play together.

Stavros Charalambous A1

Perceptions of – and attitudes to - the purposes of museums in society

There is a lot of controversy on the topic whether visiting museums is beneficial or not. Some people believe that
museums are a waste of money. Others, however, argue that they are of great significance. In my opinion museums
offers a lot of benefits to people.
To begin with, museums engage and educate people. By visiting museums people learn more about the culture and
history of a country. They offer a plethora of information about how our ancestors lived, for instance the type of music, art, the political situation and much more. Thus, we take away information that interests us so we get a good
sense of the past. What’s more, people learn about the cultural heritage and the monuments of different nations and
countries.
Furthermore, museums are a great way to spend time with family and friends. Modern interactive museums can be
really fun and entertaining, especially for kids, as they have the opportunity to explore, discover and travel back in
time through visual stimuli, such as photos and videos or by playing games. Also families have a shared learning experience through which they come closer to each other. Thus, museums provide an educational and pleasant environment at the same time.
In contrast, some people claim that to enter a museum you often have to pay a ticket. They point out that educational stuff should not be charged, especially today when technology allows people to access the exhibits on the internet.
As a result, people sometimes avoid museums as they cannot afford to pay expensive visits and prefer looking at
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Why visit Cyprus?

Cyprus is a small island in the Mediterranean Sea that every tourist loves to visit, for a
whole lot of different reasons!
Firstly, of course there is the weather! Any season you choose to visit this lovely island,
for sure, you will have the opportunity to enjoy the hot weather and the sun! But, especially, in
summer the weather is very nice for activities beginning with swimming and
sun bathing, to walks in nature and cycling!

Moreover, Cyprus has some marvellous beaches, as it is famous for its
white sandy beaches with shallow turquoise water. All over Cyprus there
are hundreds of beaches and every single one of them is beautiful with
crystal clear water!

Another reason is Cyprus’ rich history! Cyprus has a vast history and amazing culture span over
10,000 years old! Without any doubt, it is one of the oldest civilizations in Mediterranean! It has
an amazing number of cultures including Phoenicians, Assyrians, Egyptians, Romans, Franks,
Venetians, Ottomans, British and most importantly, Greeks, who all left
behind visible remnants of their passage! All over Cyprus there is a variety
of fascinating cultural sights, museums, monuments and galleries that won’t let any tourist let
down!

Even more, Cyprus’ beautiful nature is a top-of the list,
reason for someone to visit it. Blessed with the beauty
of nature, Cyprus has some beautiful coasts, amazing mountains and forests,
all waiting for someone to explore! A visit to the well-known Troodos promises that any photographers, explorers and artists won’t be let down by its
beauty!

Continuing, Cyprus’ local cuisine is a huge reason to make anyone visit Cyprus! On this little island you can enjoy anything from delicious meat dishes and special cheeses to unique desserts!
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Email
Dear Maria,
Thanks for your recent letter. It was good to hear from you. I am sorry I haven’t been in touch for such a long
time. How are things? I hope you and your family are well. I am writing to ask your advice.
Remember I told you about my friend Eleni? We are best friends, more like sisters. We have known each other for
some time. We usually get on well, we both love being together. Eleni has all the qualities of a good friend, she is
trustworthy, caring and selfless. We do occasionally argue and fall out with each other, but we make up soon afterwards.
Unfortunately the other day we had a huge argument. I was really cross with her. Her behavior towards me become abnormal. She was rude and moody. My anger let me say things that hurt my friend. I was the one to blame. I
let her down as I failed to consider my friends feelings and to stick up for her. You see, her father had died recently.
This must be quiet a torment for her. I should have understood what she has been going through.
When someone means a lot to you and then disappears it leaves a huge void in your life. I am upset that our
friendship is gone and it made me miserable for the past couple of months. Our friendship is too valuable for me. I
am determined to find a way to mend it.
I would appreciate it if you could give me your advice on the matter as soon as possible.
Lots of love,
Andreani
Andreani Antoniou Γ2

Report: An animal shelter
This report provides information about an animal shelter which specialises in dogs. Last week our class visited the
animal shelter and offered help as well as donations in order to help protect and support the animals that are at the
shelter.
Once we arrived at our destination the host welcomed us and gave us some information to ensure our safety throughout this exciting visit. In my opinion, this took way too long so we could only cover half of our visit. Even though this
happened, the visit was really educational because we learned how to treat a homeless dog based on its behaviour to
make sure that we are safe in the process as well as who to call afterwards. My favourite part was when we visited
the new-born puppies; it was a room filled with puppies crying and crawling all over the floor. When it was my turn to
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Γαλλικά

Andreani Antoniou Γ2

16

Michalis Georgallettos A1
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Κλάδος Θετικών Επιστημών
Α’ Γυμνασίου - Καθαρισμός του σχολείου
Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου καθαρίζουν τον περίγυρο του σχολείου στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας και των
Οικολογικών Σχολείων στα οποία ανήκει η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ. Για τον καθαρισμό οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες
από τις οποίες ένα άτομο ήταν υπεύθυνο για την καταγραφή του είδους και του αριθμού των σκουπιδιών που συνέλεξε η
ομάδα του, ενώ οι υπόλοιποι ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή των σκουπιδιών, από τα οποία όσα ήταν κατασκευασμένα
από PMD και χαρτί δόθηκαν για ανακύκλωση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους συζητήθηκαν στο μάθημα της Γεωγραφίας και χρησιμοποιήθηκαν ως αφόρμηση για τη συγγραφή εργασίας με τίτλο: «Πώς ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων

Α’ Γυμνασίου- Δημιουργία αφισών για το ηλιακό μας σύστημα
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες εκ των οποίων η μία ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία αφίσας που να δείχνει
τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και τη θέση τους σε σχέση με τον ήλιο. Η δεύτερη ομάδα ήταν υπεύθυνη
για τη δημιουργία αφίσας που να επεξηγεί με απλά λόγια τις κινήσεις της Γης (περιφορά, περιστροφή). Η ομαδική εργα-
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Βραδιά Ερευνητή:
Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να φέρει ανθρώπους όλων των ηλικιών κοντά στην έρευνα, την επιστήμη και την
καινοτομία και να παρουσιάσει εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από κυπριακά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και
επιχειρήσεις.

Ραφαέλλα Λοΐζου Γ2
Γ Βραβείο

Ηλίας Σταύρου Ε2

Οικολογικά Σχολεία

Αντρέας Αντωνίου Ε2

Συνέδριο Ελπίδα—Προεδρικό Μέγαρο

Μετά από 3 χρόνια συνεχούς προσπάθειας, η Σχολή μας
κατέκτησε και πάλι τη σημαία του ¨Οικολογικού Σχολείου". Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και
στη συντονίστρια του προγράμματος, κα. Βασιλική Πετρή. Η πράσινη σημαία απονεμήθηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου 2017 σε ειδική τελετή από τη CYMEPA.
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Κλάδος Νέων Ελληνικών
και Κλασικών Σπουδών
Η Φιλαναγνωσία και τα οφέλη της
Στις μέρες μας πολλές είναι οι κατηγορίες που εκσφενδονίζονται απέναντι στην εκπαίδευση που λαμβάνουν οι νέοι οι οποίοι παρουσιάζουν λεξιλογική πενία και δεν αγαπούν το διάβασμα. Αναντίλεκτα, η φιλαναγνωσία
κατέχει σημαντικό ρόλο στη μόρφωση του ατόμου καθώς του παρέχει πολύπλευρα οφέλη. Με τον όρο φιλαναγνωσία δηλώνεται η αγάπη του ατόμου προς το διάβασμα, φαινόμενο που τείνει προς εξαφάνιση.
Αρχικά, το διάβασμα προσφέρει γνώσεις σε διάφορους τομείς και έτσι ο άνθρωπος μορφώνεται και
διευρύνει το πνεύμα του. Συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να ενημερώνεται για θέματα που τον ενδιαφέρουν και τον
ψυχαγωγούν. Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα είδη βιβλίων τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε γούστο. Επίσης, βιβλία είναι πλέον διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν οπουδήποτε εύκολα να διαβαστούν. Αναμφίβολα, μέσα από την ανάγνωση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, ο άνθρωπος αναπτύσσει την
κριτική του σκέψη και σχηματίζει προσωπική άποψη.
Ακολούθως, το διάβασμα αποτελεί ένα ποιοτικό τρόπο ενασχόλησης και αξιοποίησης του ελεύθερου
χρόνου. Το διάβασμα ξεκουράζει το μυαλό και προσφέρει γενικότερη ηρεμία στον άνθρωπο. Χάρη στη φιλαναγνωσία, ο άνθρωπος αφήνεται στις σκέψεις του, εκφράζεται μέσα από τους ήρωες και είναι δυνατόν να ταυτιστεί
μαζί τους. Ταυτόχρονα, μέσα από τα βιβλία, ο άνθρωπος μεταφέρεται νοερά σε μια άλλη πραγματικότητα που
τον ευχαριστεί καθώς αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη και ταξιδεύει σε έναν άλλο κόσμο.
Κλείνοντας, μέσα από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η φιλαναγνωσία είναι σημαντική στη ζωή του
ανθρώπου και για αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί από μικρή ηλικία. Η φιλαναγνωσία βοηθά στην ευρύτερη ανθρωπιστική ανάπτυξη του ανθρώπου και διανοίγει τους πνευματικούς του ορίζοντες, οπότε η προώθησή της από την
οικογένεια, το σχολείο και γενικότερα τους φορείς της Παιδείας καθίσταται απόλυτα αναγκαία.
Στυλιάνα Καμηλάρη, Γ΄1
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Όταν ήμουν δάσκαλος
Εργασία: Να δώσετε ένα δικό σας τέλος στην ιστορία.
Αφού το σκέφτηκα πάρα πολύ αποφάσισα την επόμενη μέρα πρωί πρωί να πάω να ζητήσω από τον πατέρα της Φωτεινής, τον Δετερογιώργη, το χέρι της θυγατέρας του.
Ετοιμάστηκα, εφόρεσα τα καλά μου, το καλό μου πουκάμισο και τη γραβάτα, που σπάνια εφόρουν.
Όπως επήγαινα ήβρα τον δάσκαλο μπροστά μου και με ρωτά:
-Πού ετοιμάστηκες πρωί πρωί να πάεις; Τα καλά σου ρούχα ήντα εφόρεσες συνάδελφε και ήντα σκοπούς έχεις;
Εφαίνετο μου μάλλον ότι εκατάλαβε τους σκοπούς μου.
-Αποφάσισα από καιρό, του απαντώ. Θα πάω στον πατέρα της Φωτεινής να την ζητήσω εις γάμο.
Εφάνηκε στο βλέμμα του ότι ανησύχησε φοβερά ο δυστυχής και ευθύς μου απαντά:
-Τον λόγο σου δεν τον κρατείς; Έκανες μου όρκο ότι δεν την αγαπάς. Μου ΄δωσες τον λόγο της τιμής σου, και τώρα τη ζητάς σε γάμο; Τι με κοροϊδεύεις;
Η φωνή του ήταν τόσο δυνατή και νευριασμένη που τον ήκουσε όλο το χωριό!
Άξαφνον, τη στιγμή εκείνη ο πατήρ της Φωτεινής εφάνη να έρχεται προς εμάς. Ο Οθέλλος εφοβήθη ότι ο γέρος ήλθε να μου αναγγείλει ότι μ΄ εδέχετο ως γαμβρό.
-Δεν το πιστεύω δάσκαλοι, και ενόμισα ότι η κόρη μου ήταν τρελή που μου το είπεν. Μαλλώνετε μεταξύ σας και δεν ντρέπεστε δάσκαλοι άνθρωποι; Την κόρη μου την έδωσα σε άλλον, ψηλό λεβέντη. Κακό της μοίρας σας αν μάθει ότι μαλλώνεται για να την κλέψετε!
Ο Οθέλλος έτρεμε ο δυστυχής, εξαφνιάστηκε από τα νέα. Εγώ είχα το θάρρος να ρωτήσω τον πατέρα της:
-Και, αν επιτρέπεται, κυρ Δετερογιώργη. Ποιόν θα πάρει η θυγατέρα σας η Φωτεινή;
Και απαντά μου ευθύς καμαρώνοντας:
-Σίγουρα, θα έτυχε να τόνε δείτε που ήρθε στο χωριό. Είναι όμορφο παλληκάρι και νοικοκυρόπουλο. Είναι ο Σταυριανός, γιος του Σαριδογιάννη απού τον Πρασέ. Γι΄αυτό σας παρακαλώ να μείνετε μακριά από την κόρη μου, να τους αφήσετε ήσυχους.
Έτσι, εγύρισεν απότομα και έφυγε. Μείναμε παγωμένοι να κοιτιόμαστε με τον συνάδελφο για πολλήν ώρα.
Μετά, εγύρισεν ο συνάδελφος, αναστέναξε και λέει μου:
-Αχ βρε Κώστα, κακό που επάθαμε, κακό της κεφαλής μας. Εμαλλώναμε για ένα κορίτσι με πονηριά αλεπούς την ώρα που την είχε
άλλος! Νομίζω, να τα αφήκουμεν τούτα στο παρελθόν και να δούμε τι κάνουμε από δω και μπρος, να κάμουμε ότι δεν εγίναν.
Αλλά εγώ με τη λογική που μου απέμεινε απαντώ του:
-Μα πώς να το κάμουμε τούτο συνάδελφε; Το χωριό θα μας σχολιάζει μέρα-νύχτα. Μόνο μια λύση έμεινε.
-Για πες, λέει μου, ο συνάδελφος με μεγάλη αγωνία.
-Δεν έχουμε επιλογή εκτός από το να φύγουμε από δω, από τούτο τον τόπο. Είναι η μόνη μας επιλογή, συνάδελφε, έτσι που ήρθαν τα
πράγματα.
-Φαίνεται πως είναι αλήθεια, που λαλείς συνάδελφε. Εμπλέξαμεν άσχημα, θα μας σχολιάζουν ασταμάτητα μέρα-νύχτα και θα χάσουμε
και τον σεβασμό από τους μαθητές μας.
Ευθύς εξεκινήσαμε για το σπίτι να μαζέψουμε τα ρούχα μας και να φύγουμε για την Αθήνα. Εκεί θα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε
κάτι νέο, από αρχής.
Ο δρόμος προς το σπίτι έμοιαζε γιγάντιος… Καθ΄ όλη τη διαδρομή έβλεπα παντού πουλιά! Ό,τι πουλί ήθελες είχε! Πέρδικες, τρυγόνια,
ορτύκια απ΄ όλα τα είδη και σκεφτόμουν: «Αχ, και τώρα πρέπει να τα αποχωριστούμε όλα αυτά και να πάμε στην Αθήνα!»
Όταν επιτέλους φτάσαμε σπίτι και ξεκινήσαμε να μαζεύουμε τα πράγματά μας άξαφνα ακούστηκε η πόρτα. Πήγε ο συνάδελφος να
ανοίξει και εγώ άρπαξα το δίκαννο μήπως ήταν κανείς που ήρθε για το κακό μας. Αλλά, προς μεγάλη μου έκπληξη, ήταν ο φίλος μου ο
έφορος!
Εγώ ευθύς τράβηξα το όπλο πίσω και τον καλωσόρισα. Τότε μου λέει:
-Έμπλεξες βρε Γιώργη. Τα νέα σου έφτασαν μέχρι τα δικά μου αφτιά.
- Εεε, για την Φωτεινή; απαντώ εγώ αμήχανα.
-Την Φωτεινή! Ποια Φωτεινή; Εγώ σου λέω που δεν κάνεις μάθημα στους μαθητές σου και κάθεσαι με τα σκυλιά και το δίκαννο μες
στην τάξη, μπας και περάσει κάποιο πουλί! Τι ΄ναι αυτά που κάνεις βρε Γιώργο; Όλοι είναι έξαλλοι μαζί σου… Θα πρέπει να παραιτηθείς και να αφήσεις τους μαθητές σου στον συνάδελφό σου ώσπου να φέρουμε νέο δάσκαλο.
-Ε, τι να κάνω; Κακό της κεφαλής μου. Έχε γειά συνάδελφε, ελπίζω να σε ξαναδώ κάποτε.
Κι έτσι, όπως είχα μαζεμένα τα πράγματά μου, έφυγα μαζί με τον έφορον…
Ο Οθέλλος τελικά έμεινε. Με τις νέες εξελίξεις των γεγονότων θα σχολίαζαν περισσότερο το θέμα το δικό μου και το άλλο θέμα θα
αποσιωπούνταν σιγά σιγά.
Δεν έβγαλα λέξη καθ΄ όλη τη διαδρομή ένιωθα ντροπή και δεν ήθελα να φύγω. Το όλο τοπίο μου έμοιαζε με παράδεισο τώρα. Μια
στιγμή γυρίζει ο έφορος και μου λέει:
-Ε, τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα, φίλε Γιώργο; Τι έχεις κατά νου;
-Ακόμη δεν είμαι σίγουρος, του απαντώ… Ίσως να πάω στην Παλιόχωρα να κυνηγήσουμε ορτύκια με κάτι φίλους από εκεί μέχρι να
έρθει ο Σεπτέμβρης για να πάω στην Αθήνα για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Ή αν μ΄ αρέσει στην Παλιόχωρα, αφού έχει καλό
κυνήγι και βρω καμιά όμορφη κοπελιά, ίσως να μείνω εκεί. Να ανοίξω και κανένα μαγαζί με κυνηγετικά είδη και έτσι θα κάνω αυτό που
μου αρέσει.
- Χαχαχαχα, γέλασε αυτός δυνατά. Είδες τι να κάνεις; Άντε καλή σου τύχη τότε. Θα περνώ καμιά φορά από το μαγαζί, να σε βλέπω,
αν αποφασίσεις να μείνεις στην Παλιόχωρα… διαφορετικά, αν επιλέξεις τις σπουδές και την Αθήνα σου εύχομαι «κι εις ανώτερα!»
Και αποχαιρετιστήκαμε έτσι φιλικά με τον έφορο.
Άθως Σαββίδης, Δ2
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ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ
Τίτλος βιβλίου: Φως στις σκοτεινές πύλες του φεγγαριού
Μαθητής: Κόλιας Μιχάλης Β1
Θέμα: Γράμμα στον πρωταγωνιστή
Αγαπητέ φίλε Νικήτα,
Εγώ θα σε συμβούλευα να μην έχεις τόσο άγχος γι’ αυτό που θα κάνετε και θα σε συμβούλευα να έχανες λίγα κιλά,
γιατί δεν θα μπορείς να τρέξεις, αν συμβεί κάτι που θα σας τρομάξει τόσο πολύ.
Με αγάπη,
Μιχάλης

ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ
Τίτλος βιβλίου: Ανάσες και ψίθυροι του δάσους
Μαθήτρια: Τούμπα Χρυσοβαλάντου Β1
Θέμα: Ενσάρκωση ενός ήρωα του βιβλίου
Θα ήθελα να ήμουν η Κασσάνδρα, γιατί είναι ένα κορίτσι που δεν το βάζει κάτω, πιστεύει στον εαυτό της, έχει πολλή αυτοπεποίθηση, αγαπά τους φίλους της αλλά και τον δάσκαλό της, ο οποίος τους βοηθούσε σε όλα. Επίσης, η
Κασσάνδρα είναι ένα κορίτσι έξυπνο. Είναι διαφορετική από τα άλλα παιδιά. Μου άρεσε πολύ ο ρόλος της.
Τίτλος βιβλίου: Οι άπαιχτοι μπαλαδόροι
Μαθητής: Αθανασίου Ανδρέας Β1
Θέμα: Ενσάρκωση ενός ήρωα του βιβλίου
Θα ήθελα να είμαι ο Ντενίζ, διότι αυτός έχει όνειρα και στόχους να γίνει κάτι σπουδαίο στη ζωή του, όπως θέλω κι
εγώ.
Τίτλος βιβλίου: Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες
Μαθητής: Σκοαταρίν Φίλιπ Β1
Θέμα: Ενσάρκωση ενός ήρωα του βιβλίου
Αν είχα την ευκαιρία να γίνω ένας από τους ήρωες του βιβλίου θα ήμουν ο Φιλέας Φογκ. Ο λόγος είναι ότι θα μου
άρεσε να ήμουν ένας σχολαστικός ευγενής Άγγλος. Πιστός, σοβαρός και πάντα να επιτυγχάνω τους στόχους μου.
Τίτλος βιβλίου: Ο Αιμίλιος και οι ντεντέκτιβ
Μαθήτρια: Ανδρέου Δέσποινα Β1
Θέμα: Ενσάρκωση ενός ήρωα του βιβλίου
Θα ήθελα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του πρωταγωνιστή (Αιμίλιος) γιατί ζει μέσα στην περιπέτεια, έχει χιούμορ και φαίνεται από την αρχή μέχρι το τέλος να είναι σε δράση.

22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
Τίτλος βιβλίου: Χάρτινος Πύργος
Μαθητής: Λειψός Στέλιος Β1
Θέμα: Σύνθεση ποιήματος
Α θέλεις για να παντρευτείς
γυναίκα για να πάρεις:
Ψηλή γυναίκα μεν πάρεις,
δεντρί ξεριζωμένο
τζιαι το δεντρί το ξεριζωμένο
ένει πάντα μαραμένο.
Κοντή γεναίκα μεν πάρεις,
ποτσί του ταβερνάρη,
τζιαι το ποτσί του ταβερνάρη
μόνο θκυο ποτήρκα κάνει.
Μαύρη γυναίκαι μεν πάρεις,
τηάνι μουζωμένο,
τζιαι το τηάνι το μουζωμένο
ένει πάντα μαυρισμένο.
Άσπρη γεναίκα μεν πάρεις
σατσίν αλευρωμένο,
τζιαι το σατσίν το αλευρωμένο
ένει πάντα ασπρισμένο.
Μελαχρινή τζιαι λυγερή
τζιαι μαύρα μάθκια νάσιει
π’ α γεράσει τζι α χαλάσει
πάλαι μαύρα μάθκια εν νασιει!

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τίτλος βιβλίου: Ο Αιμίλιος και οι ντεντέκτιβ
Μαθήτρια: Ανδρέου Δέσποινα Β1
Θέμα: Κριτική αξιολόγηση λογοτεχνικού βιβλίου
Αρχικά, η πλοκή μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι μπορεί να πείσει τον αναγνώστη που διαβάζει το
βιβλίο ως προς το ότι η ιστορία είναι πειστικά υφασμένη. Μπορώ να πω ότι οι χαρακτήρες είναι αρκετά ολοκληρωμένοι ως προσωπικότητες και μου αρέσει αυτό το στοιχείο. Πιστεύω ότι οι αφηγηματικοί και υφολογικοί τρόποι
εκφράζουν σωστά τις ιδέες του συγγραφέα. Ακόμη όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο θα καταλάβει ότι έχει πρωτότυπα και ελκυστικά στοιχεία ως προς το εύρημα, την πλοκή και την παρουσίαση των χαρακτήρων. Το μόνο που δεν
μου άρεσε είναι ο τίτλος. Για να επιλέξω τελικά αυτό το βιβλίο δε βασίστηκα στον τίτλο αλλά στην περίληψή του.
Πιστεύω ότι το μήνυμά του έργου είναι αρκετά πειστικό και θα μπορούσε να πείσει εκατοντάδες αναγνώστες με το
νόημά του.
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Ηλεκτρονικό βιβλίο …πρόοδος ή ακόμη μία κρίση αξιών;

Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία έχει τόσο πολύ προοδεύσει που επηρεάζει όλους τους τομείς του καθημερινού μας βίου.
Εκεί όμως που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την εξέλιξη, είναι η αποδόμηση παραδοσιακών αξιών. Παραδοσιακή αξία
είναι και το βιβλίο, η μυρωδιά των σελίδων, το κίτρινο χρώμα ενός παλιού βιβλίου, τα σκονάκια και οι μουτζούρες μέσα
σ’ αυτό. Στον 21ο αιώνα της τεχνολογίας και της κρίσης των αξιών ήρθε να προστεθεί και το ευφάνταστο ηλεκτρονικό
βιβλίο. Είναι μια ρηξικέλευθη επινόηση ή ακόμη μία κρίση στις παραδοσιακές μας αξίες;
Σαφώς το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι κάτι πολύ βολικό και βοηθά όντως σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Εξαιτίας αυτού όλο και περισσότεροι γίνονται οι θιασώτες αυτής της άποψης που επιχειρηματολογούν υπέρ της
καθιέρωσής του ακόμα και στη διαδικασία της μάθησης, όπως αυτή γίνεται στις σχολικές μονάδες.
Είναι γνωστό πως ένα βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να παρέχει στον αναγνώστη μοναδικές εμπειρίες που το
παραδοσιακό βιβλίο μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να πετύχει. Βιώνουμε την εποχή που η εικόνα και ο ήχος έχουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι το ηλεκτρονικό βιβλίο διεγείρει περισσότερες αισθήσεις στους μαθητές από το
βιβλίο που ξέραμε μέχρι σήμερα (οπτική, ακουστική). Αυτό μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τα παιδιά μικρής ηλικίας να
κατανοήσουν ένα βιβλίο με ένα διαφορετικό και πιο διασκεδαστικό τρόπο ή να τους ελκύσει περισσότερο στη φιλαναγνωσία λογοτεχνικών κειμένων. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο βοηθά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να αντιληφθούν το
γνωστικό αντικείμενο όπως αυτό διδάσκεται από τον καθηγητή.
Όλοι γνωρίζουν πως ένα ηλεκτρονικό βιβλίο παρέχει λειτουργίες που σε ένα κανονικό βιβλίο δεν θα βρεις ή θα δυσκολευτείς αρκετά για να τα καταφέρεις. Μερικές από αυτές τις λειτουργίες είναι η δημιουργία πολλών σελιδοδεικτών και
σημειώσεων στα περιθώρια, όπως επίσης και η υπογράμμιση λέξεων ή φράσεων. Λειτουργίες που δεν καταστρέφουν το
βιβλίο, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση του παραδοσιακού βιβλίου, χωρίς να έχεις το άγχος αν υπάρχει χώρος. Ακόμη μπορείς να αναζητήσεις λέξεις ή φράσεις στο κείμενο, για να μεταφερθείς ακριβώς στο σημείο που εσύ θέλεις, κάτι
που στο κανονικό βιβλίο θα σε δυσκολέψει αρκετά και απαιτεί περισσότερο χρόνο.
Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει πως ένα από τα διαχρονικά προβλήματα των μαθητών είναι τα υπερβολικά πολλά βιβλία και τετράδια καθώς και οι βαριές τσάντες που κουβαλούν. Το ηλεκτρονικό βιβλίο βοηθάει στην οικονομία χώρου,
αφού το μόνο που χρειάζεσαι να έχεις μαζί σου είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή το κινητό τηλέφωνό σου, καταλαμβάνει ελάχιστο όγκο μεταφοράς αλλά και αποθήκευσης σε σχέση με τα συμβατικά βιβλία. Επίσης, βοηθάει στην οικονομία χρόνου μιας και η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται πολύ πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο από ότι στο παραδοσιακό βιβλίο, αλλά και χρημάτων αν κανείς υπολογίσει τα λεφτά που δίνει για αγορά βιβλίων και τετραδίων σε όλη τη μαθητική του ζωή έναντι της αγορά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου που να υποστηρίζει την εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλίου.
Όμως όπως το νόμισμα έχει δύο όψεις έτσι και η χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου μπορεί να αποβεί καταστροφική για
τον μαθητή.
Ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιληφθεί πως το ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να κρύβει κινδύνους. Ένας από αυτούς
είναι η αλλοίωση της αναγνωστικής κουλτούρας. Είναι διαφορετικό το συναίσθημα της ανάγνωσης ενός βιβλίου, που
αγωνιάς να τελειώσει η πλοκή, που δε γνωρίζεις τη συνέχεια. Ένας, επίσης, κίνδυνος είναι το ότι διασπάται ευκολότερα
η προσοχή των μαθητών από το μάθημα με αποτέλεσμα αργότερα να έχουν κενά μάθησης. Η εικόνα ή ο ήχος μπορεί
να σου δίνουν την ευκαιρία να μάθεις καλύτερα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε απορροφήσουν χάνοντας
πολύτιμο χρόνο από τη διδασκαλία.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία θέλουν προσοχή και ειδική μεταχείριση, αφού το υλικό καταστρέφεται εύκολα και ολοσχερώς.
Όλα μπορούν να χαθούν, οι κόποι πολλών ωρών, με την καταστροφή του φορέα διάδοσης (αποθηκευτικά μέσα RAM
και ROM, Η/Υ, κλπ) σε αντίθεση με το έντυπο βιβλίο το οποίο μπορεί να διασωθεί ολικά ή έστω τμηματικά ακόμα και
από φυσικές καταστροφές.
Είναι γνωστό ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει ένα σχετικά μεγάλο κόστος ειδικά για μια οικογένεια η οποία έχει πολλά
παιδιά σε κάθε ένα από τα οποία πρέπει να παρέχει Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για να μπορούν να παρακολουθήσουν το
μάθημα. Με απλά λόγια το σπίτι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με το απαραίτητο λογισμικό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτά ισχύουν επίσης και για το κράτος, αφού θα πρέπει οι καθηγητές να είναι ειδι-
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Ένα λογοτεχνικό βιβλίο … στη σκηνή
«Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου», Άλκη Ζέη
Πλοκή Βιβλίου
Το μυθιστόρημα παρουσιάζει ένα αγόρι, τον Πέτρο, που στην ηλικία των εννιά ετών ζει τον πόλεμο του 1940 και κατόπιν μεγαλώνει μέσα στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Αθήνα. Το Α΄ μέρος («Όχι») του βιβλίου ξεκινάει με τον
θάνατο του τριζονιού του Πέτρου στις 27 Οκτωβρίου 1940, μια ημέρα πριν την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
Τη θλίψη του Πέτρου για τον θάνατο του τριζονιού θα την διαδεχθεί ο ενθουσιασμός για τις νίκες του Ελληνικού Στρατού, και αργότερα η πίκρα για την ήττα και την εισβολή των Γερμανών. Στο Β΄ μέρος («Πεινάααω») όλα αλλάζουν για
τον Πέτρο και την οικογένειά του. Όλοι τους ζουν τον πρώτο δύσκολο χειμώνα της Κατοχής. Η πείνα ταλαιπωρεί τον
παππού του και σκοτώνει τη γιαγιά ενός φίλου του, του Σωτήρη. Στο Γ΄ μέρος («Συσσίτιο») στο σχολείο του Πέτρου
αρχίζουν τα συσσίτια, ενώ ο Πέτρος αρχίζει να συνειδητοποιεί πως αρχίζει η Αντίσταση στους κατακτητές. Στο δ΄ μέρος
(«Λευτεριά ή θάνατος») ο Πέτρος και ο Σωτήρης συμμετέχουν σε αντιστασιακές πράξεις αλλά γνωρίζουν και τη βαρβαρότητα των κατακτητών, οι οποίοι θα σκοτώσουν τον φίλο του Πέτρου. Το βιβλίο τελειώνει στις 12 Οκτωβρίου 1944,
την επομένη της αποχώρησης των Γερμανών από την Αθήνα. Ο Πέτρος «είναι άντρας πια, δεκατριώ χρονώ»!
Το θεατρικό κείμενο απέδωσε σωστά την πλοκή του μυθιστορήματος;
Πιστεύω πως το θεατρικό κείμενο απέδωσε περιληπτικά, με την τεχνική των σκηνών, όλα τα κεφάλαια του μυθιστορήματος. Με αυτό τον τρόπο ο θεατής παρακολούθησε τις πιο σημαντικές εικόνες από το βιβλίο, χωρίς χάσματα ώστε να
μην μπορεί να κατανοήσει την πορεία της πλοκής του κειμένου.
Να αξιολογήσετε τα σκηνικά και τα κουστούμια της παράστασης.
Τα σκηνικά και τα κουστούμια ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες του θεατρικού έργου και ήταν σύμφωνα με τις
περιγραφές τόσο τις ενδυματολογικές όσο και τις κτηριακές που αναφέρονται στο μυθιστόρημα. Η εναλλαγή των σκηνικών ήταν συνεχής αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δε διέκοπτε τη ροή της πλοκής ή την προσοχή των θεατών. Γι΄ αυτό
και οι συντελεστές χρησιμοποιήσαν πολυμορφική σκηνή και visual. Τα κουστούμια ήταν πολύ όμορφα και άρμοζαν
στους ρόλους. Μπορούσε ο θεατής μέσω των σκηνικών να αντιληφθεί την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα αλλά τις
κακουχίες και τα προβλήματά τους. Για παράδειγμα, ο θείος Άγγελος όπως παρουσιάζεται πριν πάει στον πόλεμο και
όταν επιστρέφει.
Κριτική για την παράσταση
Η παράσταση «Ο Μεγάλος περίπατος του Πέτρου» με συγκίνησε, με ταρακούνησε, με ξύπνησε. Από την πρώτη στιγμή
που μπήκαμε στην αίθουσα, με εντυπωσίασε το σκηνικό: απλό, οικείο, ζεστό. Με την έναρξη της παράστασης απλά
μαγεύτηκα. Ποιότητα σ’ όλα τα επίπεδα, που την ένιωθε κάποιος από την ώρα που εισερχόταν στον χώρο. Σκηνοθεσία,
ηθοποιοί όλα ήταν εξαιρετικά μέχρι τη στιγμή, που μ’ ένα κόμπο στον λαιμό, χαμογελάς ικανοποιημένος και
«χορτάτος» φεύγεις από το κτήριο. Το θέατρο και η λογοτεχνία είναι απαραίτητα στη ζωή του ανθρώπου, αλλά μόλις
σήμερα αντιλήφθηκα το γιατί. Ήξερα το γιατί αλλά δεν το είχα νιώσει κάτι που πέτυχε η παράσταση αυτή. Το θέατρο
και λογοτεχνία είναι η παρουσίαση της ζωής του καθενός, μέσα από τον τρόπο που τον αποδίδει ο εκάστοτε ηθοποιός ή
συγγραφέας. Μπορεί να σε διαφωτίσει και να σε καθοδηγήσει τόσο όμορφα μέσω του μυαλού αλλά κυρίως μέσω του
συναισθήματος. Αυτή η παράσταση ήταν πετυχημένη, γιατί κατάφερε να ταυτίζει ο θεατής τον εαυτό του με τους
ήρωες επί σκηνής αλλά και με την εποχή. Ήταν τόσο παραστατική και ζωντανή, που καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
είχα την αίσθηση ότι συμμετέχω και εγώ, ότι βρίσκομαι μαζί τους ή καλύτερα ότι ζω την εποχή εκείνη της γερμανικής
κατοχής στην Αθήνα. Αισθάνθηκα, χωρίς να είμαι ηθοποιός, ότι είμαι ένας από τους ήρωες του έργου, ότι ταξίδεψα
στον χρόνο μαζί τους. Τρομερή επιτυχία της ομάδας των ηθοποιών, επαγγελματίες, άρτια καταρτισμένοι, σωστές οδηγίες από τον σκηνοθέτη. Οι ηθοποιοί ήταν όλοι εξαιρετικοί τόσο οι νεοανερχόμενοι όσο και οι πιο έμπειροι. Όσο για τη
σκηνοθεσία ήταν καταπληκτική, ο επαγγελματισμός, η φαντασία και η δημιουργικότητά του σκηνοθέτη φάνηκαν στη
σκηνή. Μεγαλύτερο όμως όφελος για τους θεατές τα διαχρονικά και πανανθρώπινα μηνύματα που ήθελε να δώσει η
Άλκη Ζέη στους αναγνώστες του βιβλίου της και που τόσο περίτεχνα οι ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης κατάφεραν να περάσουν στους θεατές της παράστασης. Η πολυμορφία της αντίστασης κατά των Γερμανών με κατέπληξε, το θάρρος, η
αποφασιστικότητα και η μαχητικότητα των Ελλήνων κατά των Γερμανών. Αυτή η απέραντη αγάπη και ο πόθος για την
ελευθερία όλων τα λαών όχι μόνο για τη δική μας, ο αγώνας για το δίκαιο του Ανθρώπου. Ένα μεγάλο μπράβο σ’ όλους
τους συντελεστές!!! Από τις καλύτερες παραστάσεις που έχουμε δει. Θα συνιστούσα σ’ όλους να παρακολουθήσουν
αυτή την παράσταση είτε έχουν παιδιά είτε ακόμα μέσα τους κρύβεται ένα παιδί.
Ανδρέας Ηλία Ε1
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Το Φως και το Σκοτάδι» (2010), «Ο Ποιητής και το Φεγγάρι» (2012) και «Τα Μάτια της Aelun
(2016). Για την τελευταία ποιητική συλλογή απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας στην Κατηγορία Νέου Λογοτέχνη. Έχει επίσης
εκδώσει το μυθιστόρημα «Το Παρελθόν Ενός Συγγραφέα» (2016). Μέσα στο 2018 αναμένεται να εκδοθεί η νέα του ποιητική συλλογή.
Έχει βραβευθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς κι έχει δημοσιεύσει ποιήματά του σε έγκριτα λογοτεχνικά περιοδικά.
Ποιες συνθήκες ευνοούν τη συγγραφή για εσάς;
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που να ευνοούν ή να δυσχεραίνουν τη συγγραφή ή την έμπνευση. Σίγουρα ο ελεύθερος χρόνος ή η οικονομική άνεση βοηθούν. Όμως πιστεύω πως ο συγγραφέας πρέπει να έχει τις αισθήσεις του ανοιχτές σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Στον πόνο και στη χαρά, στη μεγαλύτερη μοναξιά και στη μεγαλύτερη ομάδα, στις ελαφρότερες στιγμές και στις βαθύτερες
ανησυχίες, ένας συγγραφέας είναι έτοιμος για να γράψει. Υπό αυτή τη σκοπιά, η καταλληλότερη συνθήκη είναι απλά η θέληση για γραφή.
Ποιες θυσίες απαιτεί η συγγραφή ενός λογοτεχνικού έργου;
Πέραν από τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσει, δεν υπάρχει άλλη θυσία που πρέπει να κάνει κανείς. Παρόλα αυτά η συγγραφή ενός
λογοτεχνικού έργου είναι σαν την έννοια των Πεμπτουσιωτών από τα βιβλία του Χάρι Πότερ: Ένας δημιουργός/μάγος κόβει ένα κομμάτι από την ψυχή του και την τοποθετεί σε ένα αντικείμενο, προκειμένου να γίνει «αθάνατος». Σίγουρα ο συγγραφέας δεν δολοφονεί
για να πιάσει το ξόρκι της τέχνης. Όμως η μεγαλύτερη «θυσία» που κάνει είναι αυτή, να θυσιάζει ένα κομμάτι από τον εαυτό του προκειμένου να δημιουργήσει το έργο του. Αυτή η κατάθεση ψυχής και αφιέρωση στο έργο είναι η μεγαλύτερη θυσία και η μεγαλύτερη
υπηρεσία στον χώρο της τέχνης.
Εκφράζεστε καλύτερα μέσω της ποίησης ή της συγγραφής πεζών κειμένων;
Εξαρτάται από το μήνυμα, όχι από τον συγγραφέα. Κάποια πράγματα μπορούν να εκφραστούν καλύτερα με στίχους, ενώ κάποια άλλα
με πεζό αφηγηματικό τόνο. Προσωπικά, πιστεύω πως η ομορφιά της γλώσσας, του κόσμου και της έμπνευσης εκφράζονται καλύτερα
μέσα από την ποίηση, έτσι αφιερώνω περισσότερο χρόνο και ενέργεια στα ποιητικά μου έργα.
Ποια τα ηθικά οφέλη από την ολοκλήρωση της συγγραφής ενός λογοτεχνικού έργου;
Κανένα. Όποιος θέλει να αποκομίσει ηθικά οφέλη από τη συγγραφή θα απογοητευτεί γρήγορα. Ακόμη και η αίσθηση ικανοποίησης που
νιώθει ένας συγγραφέας, όταν βλέπει το έργο του – το όραμά του τελειωμένο, δεν άπτεται της ηθικής ωφέλειας. Τα οφέλη που προκύπτουν από την ολοκλήρωση είναι καθαρά αισθητικής τάξης, όμοια σχεδόν με την αισθητική απόλαυση που θα ένιωθε ένας ανεξάρτητος
αναγνώστης.
Η συγγραφή για εσάς είναι βιοποριστική ανάγκη ή ανάγκη έκφρασης;
Η συγγραφή είναι ανάγκη έκφρασης, όχι έκφρασης του εαυτού μας, αλλά έκφρασης αυτού που βρίσκεται πέρα από τον εαυτό μας. Η
τέχνη τρόπον τινά είναι η λύτρωση από την υποκειμενικότητά μας, όπου μπορούμε να συναντήσουμε τον κόσμο όπως δεν είναι και
κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει ποτέ.
Είναι δύσκολο για ένα λογοτέχνη να εκδώσει ένα λογοτεχνικό έργο;
Πλέον με την ανάπτυξη της αυτοέκδοσης, η έκδοση ενός έργου είναι το μόνο εύκολο – φτάνει να έχεις το κατάλληλο ποσό (κοντά στα
2000 ευρώ για όποιον ενδιαφέρεται). Όπως γράφει και ο Νίκος Δήμου «κάποτε ήταν δείγμα ποιότητας να δημοσιευτεί ένα έργο, τώρα
είναι δείγμα ποιότητας να μην δημοσιευτεί».
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Να εκδώσω την επόμενη ποιητική μου συλλογή «An Dro I – Μύθοι και Ιστορίες» μέσα στο 2018. Κατά τα άλλα να συνεχίσω να εμπνέομαι και να γράφω.
Από πού αντλείτε την ποιητική έμπνευση;
Η ποιητική έμπνευση δεν είναι κοίτασμα πετρελαίου για να αντλείται, όποτε θέλει ο ποιητής. Μοιάζει περισσότερο με τη βροχή. Έρχεται
χωρίς προειδοποίηση και εσύ, ως ποιητής, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να μετατρέψεις το ερέθισμα σε λέξεις και στίχους. Υπό
αυτή την έννοια, η έμπνευση βρίσκεται παντού – ακόμη και στα πιο ακατάλληλα μέρη: Στη μακροχρόνια σχέση, στο τυχαίο κορίτσι του
τρένου, στον ανεκπλήρωτο έρωτα, στο πολιτικό συμβάν, στα αιώνια φιλοσοφικά ερωτήματα, στον καθηγητή που θα ήθελες να σατιρίσεις. Η έμπνευση μπορεί να έρθει από παντού.
Μέσω ποια μορφής στιχουργικής προτιμάτε να εκφραστείτε και γιατί;
Σχεδόν αποκλειστικά: τετράστιχη στροφή που αποτελείται από δύο ιαμβικούς δεκαπεντασυλλάβους και δύο ιαμβικούς οξύτονους δεκατετρασυλλάβους σε σχήμα αβαβ. Πιστεύω πως η μουσικότητα του δεκαπεντασυλλάβου (όπως και άλλων μέτρων) αναβαθμίζει τη
γλώσσα και την αισθητική διάσταση του ποιήματος. Πλέον το «μήνυμα» δεν είναι απλά ένα μήνυμα, ένα νόημα. Είναι η γλώσσα που
υπερβαίνει το επικοινωνιακό κομμάτι για να αναδείξει από μέσα της την αισθητική απόλαυση που προσφέρει. Ειδικά στην ποίηση το «τι
λέω» μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και το σημαντικό είναι το «πώς το λέω». Αν δε το «πώς» αγγίξει τα όρια της μοναδικότητας, τότε μιλάμε για αριστούργημα.
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Σε ποιο κοινό απευθύνεται η ποίησή σας;
Η ποίησή μου απευθύνεται σε όλους, όπως θα έπρεπε να απευθύνεται γενικότερα η ποίηση. Η παρεξήγηση που ξεκίνησε από τον Έλιοτ,
πως η ποίηση είναι υπόθεση «λίγων και καλών», πρέπει να σταματήσει. Η ποίηση μου απευθύνεται στους ανθρώπους που μπορούν να
εκτιμήσουν την ομορφιά της. Αυτό μόνο.
Η ποίησή σας εμπεριέχει αρκετά μυθολογικά στοιχεία άλλων πολιτισμών. Δεν πιστεύετε ότι αυτό καθιστά την ποίησή
σας δυσνόητη στο ευρύ κοινό;
Παρόμοια κριτική είχε διατυπωθεί και για τον Καββαδία (από τον οποίο είμαι επηρεασμένος μέχρι το κόκαλο) επειδή χρησιμοποιούσε
ναυτικές ορολογίες στα ποιήματά του. Την ίδια απάντηση που δίνω για τον Καββαδία, δίνω και για μένα. Αν το ποίημα, το κείμενο που
έχει ο αναγνώστης μπροστά του, του προκαλεί αισθητική απόλαυση, το βρίσκει ωραίο και εμπνευσμένο, τότε έχει πετύχει τον στόχο του
– και το «δυσνόητο» κομμάτι παραγκωνίζεται μπροστά στην ομορφιά του ποιήματος. Το ποίημα «Θεσσαλονίκη» του Καββαδία είναι
υπέροχο (για μένα), ακόμη και όταν δεν ήξερα τι σημαίνει η λέξη «γραδάρω». Αντιστοίχως, κάποιος μπορεί να μην ξέρει ποιος ήταν ο
Maponos, αλλά να βρει το ποίημά μου εξίσου γοητευτικό. Στόχος μου, ως ποιητής, είναι να μεταδώσω ομορφιά. Αν τώρα ο αναγνώστης
θέλει να ψάξει τις αναφορές ή κάποια άγνωστα στοιχεία, μπορεί να το κάνει – όμως δεν θα αλλάξει την αισθητική πρόσληψη του ποιήματος.
Ποια είναι η άποψη σας για τη σχέση των νέων ανθρώπων με την ποίηση και την τέχνη γενικότερα;
Έχω γράψει σε παλαιότερα άρθρα μου (όπως τα «Gaming και Λογοτεχνία», «Ερωτόκριτος και Game of Thrones» και το «Ιλιάδα και
Avengers»), πως ο γενικός τόπος ότι οι νέοι δεν αγαπούν και δεν ασχολούνται με την τέχνη είναι λανθασμένος και παραπλανητικός. Σίγουρα, σπάνια θα βρούμε εφήβους να γνωρίζουν τον Στάινμπεκ ή τον Φώκνερ. Όμως η τέχνη δεν εξαντλείται στη βραβευμένη λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Οι νέοι που ακούνε ή και παίζουν μουσική, που παρακολουθούν ταινίες με υπερ-ήρωες, που ασχολούνται με το
gaming είναι νέοι που διψάνε για τέχνη και ομορφιά, απλώς το κάνουν με όρους διαφορετικούς από αυτούς των παλαιότερων γενιών.
Υπάρχει μια διαχρονικότητα: η δράση της Ιλιάδας, του Διγενή Ακρίτα ή του Beowulf δεν είναι διαφορετική από τη δράση της Marvel ή
του Grand Theft Auto. Οι ιστορίες και οι χαρακτήρες, ολάκεροι κόσμοι που συνοδεύουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους είναι
εκεί. Επομένως, θα συμβούλευα τους επικριτές της νέας γενιάς, αντί να εστιάζουν επικριτικά στις διαφορές, να ενσκύψουν πάνω από τη
νέα γενιά, προσπαθώντας να δουν με διαφορετικά μάτια αυτό που a priori απορρίπτουν.
Ποιο γεγονός σας ενέπνευσε στην υπόθεση του μυθιστορήματός σας;
Μια φίλη μου ζήτησε να της γράψω μια ιστορία. Έτσι έγραψα μια ιστορία για δύο νέους που ασχολούνται με ιστορίες ενός συγγραφέα.
Το μικρό διήγημα που σκέφτηκα στην αρχή μεγάλωσε και απέκτησε ζωή από μόνο του, και κατέληξε στο μυθιστόρημα που έχετε μπροστά σας. Ίσως λίγο πεζή η εξήγηση, αλλά είναι καλό να ξέρουμε πως και οι συγγραφείς δεν είναι μονίμως στα πλατωνικά σύννεφα της
έμπνευσης.
Πόσο καιρό χρειαστήκατε για να ολοκληρώσετε το μυθιστόρημά σας;
Περίπου ένα έτος, ενώ παράλληλα έγραφα την διπλωματική μου εργασία για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα πρόσωπα της ιστορίας συνδέονται με πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος;
Ευτυχώς όχι, αλλιώς θα με είχαν αποτάξει και αποκληρώσει. Η ιδέα ήταν ένας παραλληλισμός μεταξύ πατέρα-παιδιού και συγγραφέαέργου. Όπως τα παιδιά του συγγραφέα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτόν, έτσι και τα ποιήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά του ποιητή: Κάποια είναι μελαγχολικά, κάποια έξυπνα και όμορφα, κάποια ηθικά και κάποια ακόμη ψάχνουν την ταυτότητά τους.
Αισθάνεστε ότι θα μπορούσατε να γράψετε κάτι άλλο σε κάποιο επεισόδιο του κειμένου;
Αν το ερώτημα αφορά στη διατύπωση, θα απαντούσα καταφατικά. Στην ποίηση αυτό που γράφεται είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με
διαφορετικό τρόπο, όμως στον πεζό λόγο, τα πράγματα είναι εύκολα. Μια επιπλέον περιγραφή ή μια καλύτερη λέξη πάντα θα εμφανίζονται.
Αν το ερώτημα αφορά στην πλοκή, θα έλεγα πως όχι. Η ιστορία – όσο απίστευτο κι αν φαίνεται – έχει τους δικούς τους νόμους, τους
δικούς της κανόνες και τη δική της ζωή. Οι χαρακτήρες ζωντανεύουν και τότε είναι δύσκολο να αλλάξει κάποιος μια απόφαση, επειδή
οδηγεί σε ένα δυσάρεστο γεγονός. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τις δύσκολες επιλογές, όταν η ιστορία το απαιτεί. Πάντως, στο βιβλίο έχει γίνει μια παράβαση αυτού του κανόνα: Ενώ ο χαρακτήρας του Σπύρου ήταν προγραμματισμένος να πεθάνει, εντούτοις επειδή μου ζητήθηκε έντονα, άλλαξα ελαφρά την ιστορία ώστε να επιβιώσει και τελικά να ξεκινήσει τη ζωή του από την αρχή
στο εξωτερικό. Ακόμη κι έτσι, επιμένω στις δύσκολες επιλογές και στο έργο να μας αποκαλύπτει – ακόμη και σε αυτόν που το γράφει –
τον εαυτό του.
Ποια είναι τα συναισθήματα σας τώρα που διαβάζετε το έργο σας;
Συγγραφέας είναι κανείς για όσο γράφει, για όσο έχει την ιδέα στο κεφάλι του. Όταν πια τελειώσει και η τελευταία πρόταση, παύει να
είναι συγγραφέας και γίνεται πια αναγνώστης. Από ένα σημείο και μετά, «ξεχνάει» πως το έγραψε ο ίδιος και διαβάζει το κείμενό του,
σαν να το έγραψε ένας άλλος. Τα συναισθήματά μου λοιπόν, δεν διαφέρουν από τα συναισθήματα ενός αναγνώστη, εντελώς άσχετου με
το βιβλίο. Η μόνη διαφορά είναι ένα διακριτικό αίσθημα υπερηφάνειας, ακόμη και με τις αδυναμίες και τις ελλείψεις που πολύ συχνά εντοπίζω στο κείμενο. Θα έλεγα πως, ως πατέρας και συγγραφέας του μυθιστορήματος, όσο αυστηρός κι αν είμαι μαζί του, πάντοτε θα το
αγαπάω, ακριβώς ως ένα κομμάτι του εαυτού μου.
Σαββίδης Άθως, Δ2
Σταύρου Στέλιος, Δ2

27

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών oι μαθητές της Β Λυκείου παρακολούθησαν την εφηβική παράσταση «Η ιστορία του Βίκτωρα
και της Μαρίας» από τη θεατρική ομάδα “intra portas”, με θέμα τον
σχολικό εκφοβισμό. Δύο επαγγελματίες ηθοποιοί, οι Ηρόδοτος Μιλτιάδους και Νάγια Τ. Καρακώστα αφηγήθηκαν με παιγνιώδη τρόπο
και αλλάζοντας πολλαπλούς ρόλους μια περίπτωση ενδοσχολικής
παρενόχλησης, προτείνοντας ταυτόχρονα, μέσα από την ιστορία,
τρόπους αντιμετώπισής της. Η παράσταση έθιξε επίσης μια βασική παράμετρο του φαινομένου, τη σημασία του παρατηρητή,
θέλοντας να προβληματίσει ιδιαίτερα τα παιδιά που ενθαρρύνουν με τη σιωπή τους τον σχολικό εκφοβισμό. Η παράσταση
πραγματοποιήθηκε εντός της σχολικής αίθουσας στο πλαίσιο μια
διδακτικής ώρας. Είχε διάρκεια 25 λεπτά και ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά,
με αφορμή την παράσταση, να μοιραστούν τις δικές τους σκέψεις, φόβους και προβληματισμούς.

Οι μαθητές της Β Λυκείου, παρακολούθησαν στο πλαίσιο του μαθήματος
Θεάτρου τη θεατρική παράσταση "Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου" της
Άλκης Ζέη, που ανέβασε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου .

Εφαρμογή του Professional Development Qualification στη διδασκαλία της
θεματικής ενότητας «Αθλητισμός» στο τμήμα Δ2. Οι μαθητές αρχικά
έδωσαν με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας διάφορες αξίες του αθλητισμού
(πειθαρχία, σεβασμός αυτοέλεγχος, άμιλλα, επιμονή κτλ.) σε ψυχολογικό,
ηθικό, πνευματικό, κοινωνικοπολιτικό, εθνικό και διεθνιστικό επίπεδο.
Στην πορεία αφού εργάστηκαν ομαδικά απέδωσαν εικαστικά και παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τις προσλήψεις τους σχετικά με τα αρνητικά φαινόμενα που ταλανίζουν τον χώρο του αθλητισμού όπως εμπορευ-
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Η μαθήτριά της Β' Λυκείου, Σωκράτους Ελένη, κατέκτησε το 1ο
βραβείο στον Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με το ποίημα
Ναυαγός. Η μαθήτρια έλαβε επίσης μέρος στην Ημερίδα για τον
Διονύσιο Σολωμό, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου
όπου απήγγειλε το ποίημα της ενώπιον των συμμετεχόντων και
καταχειροκροτήθηκε. Την εργασία της μαθήτριας επόπτευσε η
φιλόλογος κ. Γιαννούλα Καττιρτζιή.

Συμμετοχή των μαθητών της Ε1 Οκκαρίδου Μαρίας, Σωκράτους
Ελένης, Χαραλάμπους Ραφαήλ και Χριστοδουλίδη Ηλιάνας στο
εργαστήριο με θέμα: 1. Erasmus + και Ευρωπαϊκές Προοπτικές
και 2. Γνωριμία και δικτύωση των μαθητών με ΜΚΟ και Εθελοντικούς οργανισμούς. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχολικού Διαγωνισμού για θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2017-2018.

Οι μαθητές μας Οκκαρίδου Μαρία (Ε1), Ροτρίκες Χριστοδουλίδη
Ηλιάνα (Ε1, Χαραλάμπους Ραφαήλ (Ε1) και Σωκράτους Ελένη (Ε1)
κατέκτησαν την Τρίτη θέση στον Επαρχιακό Διαγωνισμό που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Εθνικού Διαγωνισμού για
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο στους μαθητές και στη φιλόλογό τους, κ. Γιαννούλα Καττιρτζή.

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή μας συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού τον Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής
Φαντασία στον Λόγο. Στην Κατηγορία Γυμνάσιο η μαθήτρια Φραγκοπούλου Ελένη (Β2) απέσπασε το 1ο Βραβείο. Στην Κατηγορία
Λύκειο το 1ο Βραβείο απέσπασε η μαθήτρια Σωκράτους Ελένη
(Ε1) και το 2ο Βραβείο ο μαθητής Σταύρου Ηλίας (Ε2)
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Όμιλοι
Λευκωσιά-ζω
Μέσα από τον όμιλο Λευκωσιά-ζω οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με πτυχές της πόλης μας που η απαιτητική καθημερινότητα δε
μας επιτρέπει να απολαύσουμε. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την εντός των τειχών Λευκωσία, να περπατήσουν στα γραφικά μονοπάτια της Λαϊκής γειτονιάς και να θαυμάσουν τον ιστορικό πλούτο της πόλης όπως φυλάγεται στη Λεβέντειο πινακοθήκη αλλά και στο Αρχαιολογικό
μουσείο. Επιπρόσθετα, τα παιδιά γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσματα σε εκσυγχρονισμένα καφενεδάκια της σύγχρονης πόλης. Επιπλέον, ο όμιλος
επισκέφθηκε τις βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Νικολάου της Στέγης και
της Παναγίας της Ποδίθου οι οποίες είναι προστατευμένες από την
UNESCO. Στη συνέχεια, οι μαθητές περπάτησαν στα πετρόκτιστα μονοπάτια
της φύσης στην Κακοπετριά. Τέλος, σε μια από τις συναντήσεις του ομίλου
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής όπου, οι
μαθητές όχι μόνο ενημερώθηκαν για τους οδικούς κανόνες αλλά μπόρεσαν
να εφαρμόσουν έμπρακτα όσα άκουσαν οδηγώντας ποδήλατα και μικρά
αυτοκίνητα.

Ανακαλύπτω την Κύπρο
Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας συνάντηση
και εξέφρασαν την επιθυμία τους να επισκεφθούν διάφορα μέρη της Κύπρου τα οποία δεν είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν. Μέσα από τον όμιλο
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πολιτιστική όψη της Κύπρου μέσα από
εκκλησίες και Μεσαιωνικά κάστρα. Επίσης, επισκέφθηκαν θεματικά πάρκα
και μονοπάτια της φύσης. Ανυπομονούσαν κάθε φορά για τον επόμενο προορισμό και στο τέλος κάθε συνάντησης έφευγαν με αίσθημα ικανοποίησης.
Γενικά, ο όμιλος «Ανακαλύπτω την Κύπρο» ανταποκρίθηκε στις επιθυμίες
αλλά και στις προτιμήσεις των μαθητών και αυτό απορρέει μέσα από τα
θετικά σχόλια των μαθητών για τις ωραίες εμπειρίες που αποκόμισαν.

Θεατρικός όμιλος
Ο θεατρικός όμιλος έχει ως σκοπό του να εισαγάγει τους μαθητές στο φανταστικό κόσμο του θεάτρου, διδάσκοντάς τους τις αξίες και τα μηνύματα
που πηγάζουν μέσα από κλασικά αλλά και σύγχρονα θεατρικά έργα της
ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. Στον όμιλο συμμετείχαν μαθητές που είχαν επιλεγεί για τη θεατρική παράσταση του σχολείου. Η επιλογή των μαθητών έγινε μέσα από τη διαδικασία των ακροάσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την πρώτη συνάντηση των σχολικών ομίλων. Στις συναντήσεις των ομίλων οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη διδασκαλία του κειμένου,
αλλά και με τη σκηνοθεσία της θεατρικής παράστασης. Για τη φετινή χρονιά το σχολείο μας ανέβασε τον «Αρχοντοχωριάτη» του Μολιέρου. Πρόκειται για την ιστορία ενός ματαιόδοξου αστού, ο οποίος προκειμένου ν’ ανεβεί κοινωνικά, υποχωρεί σε τόσους πειρασμούς που τον φέρνουν στη γελοιοποίηση. Μαθητές και καθηγητές αφιέρωσαν πολύ από τον ελεύθερο
τους χρόνο σε πρόβες και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό.
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Θεατρική Παράσταση
Μετά από επτά χρόνια ενασχόλησης με το σχολικό θέατρο, μπορούμε με βεβαιότητα να λέμε ότι τα λόγια του Κάρολου Κουν
«Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο» μας εκφράζουν απόλυτα! Αυτό που εμείς οι συντελεστές ονομάζουμε θέατρο, λίγο έχει να
κάνει με τη νύχτα της παράστασης. Θέατρο για μας είναι η πορεία∙ τα γέλια στις πρόβες, τα αστεία με τους μαθητές μας, οι φωνές, το άγχος. Θέατρο είναι οι πρόβες τις Κυριακές και τις αργίες, που αγόγγυστα ερχόμασταν όλοι μαζί, ενώ όλοι οι άλλοι χαλάρωναν… Θέατρο είναι η αγωνία του κάθε μικρού μας ηθοποιού να μας βγάλει ασπροπρόσωπους, το δέσιμο της ομάδας, οι ιδέες –
υλοποιήσιμες και μη – τα ρούχα και τα σκηνικά που ξεθάβαμε από ντουλάπες και αποθήκες. Πάνω από όλα θέατρο είναι ευκαιρία
του παιδαγωγού να ενσταλάξει αξίες όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία, η χαρά του να βλέπει φιλίες να δημιουργούνται, ταλέντα να καλλιεργούνται, χαρακτήρες να διαπλάθονται, συναισθήματα να γεννιούνται και να εξωτερικεύονται, μικρές προσωπικότητες να ανθίζουν.
Είδαμε με μεγάλη χαρά τον στόχο μας να επιτυγχάνεται. Κι όπως αναμενόταν, είχαμε και φέτος μια – κατά κοινή ομολογία –
πολύ καλή παράσταση. Κι όταν έπεσε η αυλαία και καταλάγιασε ο ενθουσιασμός, αποστασιοποιημένοι, όσο μπορούσαμε, από το
εγχείρημα, ξαναπήραμε την (από καιρό ειλημμένη υποσυνείδητα) απόφαση: θα το ξανακάνουμε! Για να δούμε καινούριες παιδικές φατσούλες να εκπαιδεύονται, να μυούνται στον μαγικό κόσμο του θεάτρου, να λάμπουν! Για να έχουμε ξανά την ευκαιρία
να γνωρίσουμε καλύτερα πτυχές του χαρακτήρα των μαθητών μας που δε φαίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας. Για να δούμε το
φως της αγάπης για την τέχνη να ανάβει και πάλι στις ψυχές των παιδιών μας!

Μουσικοδιδάσκαλος
Χοροδιδάσκαλος
Μαθητής Μουσικής
Μαθήτρια Μουσικής
Γιορδάνης
Μαθητής Χορού
Μαθήτρια Χορού
Υπηρέτρια – Ελένη
Γυμναστής
Δασκάλα Φιλοσοφίας
Στυλίστας
Κυρία Γιορδάνη
Αλέξανδρος
Ανδρέας
Νικόλας
Καιτούλα
Αδελφή Υπουργού
Σκηνοθεσία
Διασκευή
Μουσική – Ήχος

Φροντιστής Σκηνής
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Ιωάννης Κουταλιανός
Στέλιος Κυριακίδης
Γιώργος Αστανιός
Ειρήνη Περικλέους
Ανδρέας – Θεράποντας Ηλία
Στέλιος Στυλιανίδης
Ελένη Φραγκοπούλου
Ελένη Ηρακλείδου
Μιχάλης Καουρτίσιης
Αντριάνα Στυλιανού

Γ1

Αχιλλέας Γεωργαλλής
Ελένη Ανδρονίκου
Ραφαήλ Χαραλάμπους
Ξάνθος Ασσιώτης
Αντρέας Αντωνίου
Ελένη Σωλράτους
Χρυσοβαλάντω Τούμπα
Ελένη Αντωνίου –
Ιάκωβος Ιακώβου
Ελένη Αντωνίου
Αρτέμης Φραγκόπουλος
Πέτρος Στυλιανού
Μιχάλης Κούκου
Χρίστος Ορφανίδης

Γ2

Γ2
Γ2
Γ2
Ε2
Ε1
Β2
Β1
Στ1
Β2

Γ2
Ε1
Στ1
Ε2
Ε1
Β1

Στ1
Στ1
Στ2
Στ1

Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών

"Η παιδική εργασία εξασφαλίζει χαμηλές τιμές στους καταναλωτές.
Σχολιάστε την άποψη"

Η παιδική ηλικία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές φάσεις στη ζωή του ανθρώπου. Ως εκ τούτου το
παιδί έχει δικαίωμα να την ζήσει όσο καλύτερα μπορεί χωρίς να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Εντούτοις στις μέρες μας παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο καθώς «κολοσσοί» πολυεθνικές εταιρείες
χρησιμοποιούν έστω και ένα μέρος των προϊόντων τους το οποίο παράχθηκε σε χώρες όπως η Αφρική
όπου στην παραγωγή συμμετέχει μεγάλος αριθμός ανήλικων παιδιών. Τα παιδία αυτά δουλεύουν κάτω
από απάνθρωπες συνθήκες και εξαντλητικό ωράριο αλλά το πιο σημαντικό για μία πενιχρή αμοιβή.
Υπάρχουν μαρτυρίες παιδιών που αναφέρουν ότι το ωράριο εργασίας τους ξεπερνά το 12ωρο και η
αμοιβή τους βρίσκεται στα 1 με 2 δολάρια. Από την άλλη το γεγονός ότι μας εξασφαλίζονται χαμηλότερες τιμές (στους καταναλωτές) είναι ανακριβές, αφού οι εταιρίες φαίνεται να χρεώνουν τα προϊόντα
τους ακριβότερα με την πάροδο του χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος
παραγωγής καθώς θα αυξάνουν τα κέρδη τους. Όλα όσα αναφέρθηκαν μαρτυρούν ότι ισχυροί
άνθρωποι που διαθέτουν κεφάλαια εκμεταλλεύονται τα παιδιά με απώτερο στόχο την αύξηση των
κερδών. Αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει αφήνοντας τον άνθρωπο να χαρεί την παιδικότητά του.

Πηγή: https://www.google.com/

32

Κλάδος Φυσικής Αγωγής
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Κλάδος Τεχνών
Εργασίες του Αντρέα Ηλία (Ε1) με θέμα τη φιλαναγνωσία.
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Εργασίες των Ανδρέου Ραφαέλλα (Δ1) και Αστανιού Ανδρέα (Δ1) με θέμα τη φιλαναγνωσία.
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Εργασίες των Ανδρέου Ραφαέλλα (Δ1) και Αστανιού Ανδρέα (Δ1) με θέμα τη φιλαναγνωσία.

36

Εργασία του Αντρέα Ηλία (Ε1) εμπνεόμενη από το ποίημα Ελένη του Γ. Σεφέρη.
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A’1

Μαθητές: Βιδάλης Χαράλαμπος, Γιωργαλλέττος Μιχάλης, Κατσαμπάς Φίλιππος, Κουταλιανού Ξανθούλα, Κωνσταντίνου Ανδρέας, Κωνσταντίνου Σωτήρης, Κωνσταντίνου Εβελίνα, Μπιζάς Παναγιώτης, Χαραλάμπους Σταύρος
Καθηγήτρια: Άντρη Κωνσταντίνου

Β’1

Μαθητές: Αθανασίου Ανδρέας, Ανδρέου Δέσποινα, Βρόντης Στυλιανός, Δημητρίου Χρίστος, Διονυσίου Ραφαήλ,
Ηρακλείδου Ελένη, Κολιάς Μιχάλης, Κυπριανού Ιωάννης, Λειψός Στέλιος, Πιτσιλλίδης Στέφανος, Ρένου Ρένος,
Σκοαταρίν Φίλιπ, Στασής Δημήτρης, Στυλιανάκη Χριστίνα, Τούμπα Χρυσοβαλάντου, Χαραλάμπους Μόδεστος,
Χριστίδη Αναστασία
Καθηγήτρια: Χριστίνα Βάσου
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B’2

Μαθητές: Γεωργίου Σταύρος, Γρηγορίου Παρασκευή, Ευθυβούλου Νικολέτα, Ιορδάνους Έλενος, Ιωαννίδης Ανδρέας, Καϊάφας Αλέξανδρος, Καπετάνιος Κυριάκος, Μακρής Νικόλας, Νικολαΐδης Ανδρέας, Νικολαΐδου Κωνσταντίνα, Παναγή Χαράλαμπος, Παττίχης Κωνσταντίνος, Σαββίδης Γιώργος, Στυλιανού Ανδριάνα
Καθηγήτρια: Ντόνα Δήμου

Γ’1

Μαθητές: Αναστασίου Κυριάκος, Γαβριήλ Μαρία, Ζευκή Άγγελος, Καμηλάρη Στυλιάνα, Κατσιάμης Ιωάννης, Κοκκινόφτα Μάριος, Κοντίνος Κωνσταντίνος, Κουταλιανός Ιωάννης, Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Κωστή Μαρία, Λοϊζίδης
Άνθος, Λοΐζου Λοΐζος, Πική Νεφέλη, Σεραφείδης Αντώνης, Τουμάζος Ιάσονας, Ττόφα Χριστιάνα, Χαραλάμπους
Μανώλης, Χρίστου Αναστάσιος
Καθηγήτρια: Ξενοφώντος Μαρία
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Γ’2

Μαθητές: Αγγίδης Άγγελος, Ανδρέου Κυριάκος, Ανδρονίκου Ελένη, Αντωνίου Ανδρεανή, Αντωνίου Θέλμα, Αστανιός Γεώργιος, Γεωργαλλής Αχιλλέας, Ευαγγέλου Άντρεα, Θρουμπάρη Στυλιάνα, Κάιζερ Χριστόδουλος, Κυριακίδης
Στυλιανός, Κωστή Ηλίας, Λοΐζου Ραφαέλλα, Μάτσης Μάριος, Μυλωνάς Ιωάννης, Νικολάου Αντώνης, Παραδεισιώτης Ιάσων, Περικλέους Ειρήνη, Σχίζα Σεμέλη, Φελλάς Νικόλας, Φωκάς Πέτρος, Χαραλάμπους Θεόδουλος
Καθηγήτρια: Μονογιού Ιωάννα

Δ’1

Μαθητές: Ανδρέου Θεόδουλος, Ανδρέου Ραφαέλλα, Αστανιός Ανδρέας, Αστανιού Μαρία, Βρόντης Κωνσταντίνος, Γεωργίου Νικόλας, Καμπανελλά Μαρία Λουίζα, Μάρκου Στυλιανός, Ποχουζούρης Νικόλαος, Σαββίδου
Μαρία, Σωκράτους Σωκράτης, Τσαγγαρίδου Αντρεάνα
Καθηγητής: Θωμάς Χατζηβασιλείου
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Δ’2

Μαθητές: Βιδάλης Γιώργος, Γαβριήλ Σταύρος, Δημητρίου Νικόλαος, Ευτυχίδης Φίλιππος, Θεοδούλου Ανδρέας,
Καλογήρου Λούκας, Λοΐζου Γεώργιος, Μούζουρας Γεώργιος, Μούζουρας Ιωάννης, Πογιατζή Κυριάκος, Σαββίδης
Χρύσανθος, Σαρρής Στυλιανός, Σατσιάς Γιάννης, Σιακαλλής Χαράλαμπος, Σταύρου Στέλιος, Τούμπας Νικόλας.
Καθηγητής: Εκκέσιη Πιέρα

Ε’1
Μαθητές: Ιωάννου Χριστόφορος, Καζακαίος Μάριος, Καρπασίτης Νεόφυτος, Κονομής Λεωνίδας, Κοντζιά Μαργαρίτα, Κωνσταντίνου Ανδρέας, Λάμπρου Πέτρος, Λεμέσιος Οράτιος, Ναούμ Γιώργος, Οκκαρίδου Μαρία, Ροτρίκες
Χριστοδουλίδου Ηλιάνα, Στυλιανίδης Στέλιος, Στυλιανού Αντιγόνη, Σωκράτους Ελένη, Τζιωνή Μαρίνος, Χαραλάμπους Ραφαήλ
Καθηγητές: Καϊσίδου Στέλλα, Μεταξάς Άντυ
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Ε’2

Μαθητές: Αντωνίου Αντρέας, Βούρτος Άγγελος, Δημητρίου Αρσένιος, Ελευθερίου Αντρέας, Ηλία Ανδρέας Θεράποντας, Καζακαίος Κωνσταντίνος, Κυλίλης Ανδρέας, Σταύρου Ηλίας, Στυλιανάκης Κωνσταντίνος, Χατζηγιάννης
Ανδρέας, Χριστοδούλου Ανδρέας
Καθηγητής: Άντυ Μεταξάς

Στ’1

Μαθητές: Ανδρέου Γιάννης, Ανδρέου Παναγιώτης, Ανδρέου Παντελής, Αριστοδήμου Παναγιώτης, Ασσιώτης
Ξάνθος, Βούτουνος Δημήτρης, Καουρτίσιης Μιχάλης, Κατσαντώνης Ανδρέας, Κουππής Γεώργιος, Μουσκής Ανδρέας, Ορφανίδης Χρίστος, Παπαδόπουλος Γιώργος, Στυλιανού Πέτρος, Φραγκόπουλος Αρτέμης, Χαραλάμπους
Κωνσταντίνος
Καθηγητές: Χατζηγιαννακού Νικόλας, Παπακωνσταντίνου Ελένη, Παναγιώτου Ειρήνη
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Στ’2

Μαθητές: Βατυλιώτης Αντώνης, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Ευαγγέλου Σωτήρης, Καραγιάννη Κωνσταντίνος,, Κοντίνος Βασίλειος, Κούκου Μιχάλης, Κουταλιανού Εμμανουέλλα Νιόβη, Κυρίλλου Άνδρεα, Κώστα Θέκλα, Λοΐζου
Δέσποινα, Λοΐζου Κωνσταντίνος, Σαρρής Ανδρέας, Σταύρου Παναγιώτης, Σωκράτους Νικόλας, Χαλκούσης Μιχάλης, Χαραλάμπους Μάριος, Χαραλάμπους Στέφανος
Καθηγητές: Χατζηγιαννακού Νικόλας, Παπακωνσταντίνου Ελένη, Παναγιώτου Ειρήνη, Παντζιαρή Μαρία
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Κοπεγχάγης 177, 2306
Λακατάμια
Τηλ: 22509000
Φαξ: 22509090
Email: info@pascal.ac.cy
URL: www.pascal.ac.cy

