
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΡΣΙΝΟΗ»

Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς 2020 -2021



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αν και η φετινή σχολική χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού, με τα συχνά κρούσματα και τα κλεισίματα
του σχολείου, παρόλα αυτά χάρισε σε μαθητές και καθηγητές πολλές
όμορφες αναμνήσεις. Το ηλεκτρονικό αυτό περιοδικό δημιουργήθηκε
με στόχο να κρατήσει άσβεστες τις μνήμες, κυρίως στους
τελειόφοιτους, από τα τελευταία τους χρόνια στα μαθητικά θρανία.
Αποτυπώσαμε λοιπόν στιγμές δραστηριοτήτων, δημιουργικότητας,
εθελοντισμού και ξεγνοιασιάς που μας συντρόφευσαν καθ΄ όλη τη
διάρκεια του έτους!
Ευχή όλων μας οι τελειόφοιτοι του σχολείου μας να ζήσουν μια ζωή
όμορφη, δημιουργική, γεμάτη υγεία και ανεπανάληπτες στιγμές.
Καλή επιτυχία σε ό,τι ονειρευτείτε!

Από τη Συντακτική επιτροπή



Η Διευθύντρια του σχολείου μας κα Γεωργία Φουρνίδου



Η Διευθυντική Ομάδα 



Διευθυντική ομάδα

Γεωργία Φουρνίδου, Διευθύντρια 
Νίκη Αγγελή,Β.Δ. Α΄ 
Μιλτιάδης Παπαμιλτιάδης, Β.Δ. Α΄ 
Φωτεινή Πουγιούκκα, Β.Δ. 
Σοφία Αποστολίδου, Β.Δ.  
Ελένη Χριστοδούλου, Β.Δ.
Μάριος Ιωακείμ, Β.Δ.  
Σάββας Θεοδοσίου, Β.Δ.

Μελανή Μιχαήλ, Β.Δ.



Εκπαιδευτικό προσωπικό

Θρησκευτικών 
Παπανίκας Ιωάννης 
Ρίζου Ευαγγελία 

Φιλολογικών
Ξενοφώντος Φωτεινή Θεοδώρου 

Αγγέλω Χριστοδούλου Ερατώ Μιχαήλ 
Ελένη 
Ιωάννου Ιωάννης Κωνσταντίνου 
Αντιγόνη Παναγιώτου Μαρία 
Ατάσιη Μαρίνα 
Στεφάνου Μαριάννα  

Μαθηματικών 
Κουντούρης Σάββας Λαζάρου Αλκίνος
Ευσταθίου Μαρίνος Παπαχριστοδούλου 
Γιωργούλα
Γεωργίου Μαρία

Φυσικής
Χρίστου Αφροδίτη 
Ευσταθίου Νικόλας 
Πέτρου Μαρία  

Χημείας 
Στυλιανού Στέλλα  

Βιολογίας 
Κουρίδης Δανιήλ 
Νεοφύτου Μαρία 

Αγγλικών 
Σάββα Μαρία 
Ιακωβίδου Μαρία Ανδρονίκου 
Μυριάνθη
Χατζηλοή Άννα 
Πραστίτης Χαράλαμπος 

Γαλλικών 
Παπαγεωργίου Νίκος 

Γερμανικών
Ιωάννου Καρόλα

Ρωσικών 
Μιχαηλίδης Μιχάλης 

Εμπορικών/Οικονομικών 
Σωτηρίου Χριστίνα 
Δημητρίου Σαλώμη 

Φυσικής Αγωγής 
Δημητριάδης Γεώργιος
Γεωργίου Ανδρέας 
Κούππας Λάζαρος 

Μουσική 
Κυπριανού Μαρία  

Τέχνης 
Γιάγκου Αικατερίνη  

Οικιακής Οικονομίας 
Χριστοδούλου Ιφιγένεια 

Πληροφορικής 
Νεοφύτου Νεόφυτος Αγαθοκλέους 
Μάριος Κουππάρη Θεοδώρα 

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας 
Κωνσταντίνου Μαρία  

ΣΕΑ
Κόλιαρου Ανδριανή  

Μηχανικής Η/Υ 
Δημήτρης Σταυρόπουλος Ανδρέας 
Μούσκος

Δομικών
Πολυκάρπου Πολύβιος 
Παπαλουκά Κανάρη Έλενα 

Ξενοδοχειακής 
Λαζάρου Γεώργιος 
Καμπούρης Χρυσόστομος 
Χρυσάνθου Μάριος 
Θρασυβούλου Θράσος 
Γιακουμή Ιωάννης 
Μιχαήλ Σαββατούλα

Γεωπονίας 
Παλαιολόγος Χαράλαμπος 
Καλαϊτζάκης Ευτύχιος 
Χαραλάμπους Ελευθέριος  

Κομμωτικής 
Αριστείδου Χριστιάνα 
Χριστοφόρου Χριστιάνα



Φωτογραφίες Kαθηγητικού συλλόγου



Το Kεντρικό Mαθητικό Συμβούλιο

Κ.Μ.Σ 

• Πρόεδρος          Χρυσοβαλάντης Κουππάρης Γ41          
• Αντιπρόεδρος    Παφίτης Στέλιος                   Γ41
• Γραμματέας       Γλυκύ Άννα Μαρία                ΚΚ1
• Ταμίας         Λουκά Παναγιώτης                 Α02
• Μέλη :                Νικολάου Σάββας                   ΓΠ3

Γεωργίου Σάββας                      ΘΔΜ3
Τριαντάφυλλος Αντρέας         ΘΔΜ2

• ΕΣΕM Νικολάου Σάββας ΓΠ2
Παφίτης Στέλιος Γ41 



Το Γραμματειακό Προσωπικό

Ανώτερη Επιμελήτρια : Δέσποινα Ευθυμίου

Επιμελήτριες :  Μαρία Μωυσέως

Μύρια Προκοπίου



Έναρξη μαθημάτων για τη σχολική χρονιά 2020 -2021!
Μαθητές και καθηγητές προσέρχονται στη σχολική αυλή με 

ανάμεικτα συναισθήματα. 



Πρωτόγνωρες στιγμές για όλους! Η σχολική χρονιά κύλησε κάτω από αντίξοες 
συνθήκες με όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις να ακυρώνονται. Παρόλα αυτά 

κατάφεραν να διεξαχθούν κάποιες λιγοστές δραστηριότητες υπό πολλούς όμως 
περιορισμούς…. Ο Αγιασμός στην αρχή του σχολικού έτους!



Αγιασμός στις αίθουσες διδασκαλίας



Be Active!!! Οι γυμναστές και οι αθλητές του σχολείου μας 
συμμετείχαν για άλλη μια χρονιά στο θεσμό, αποδεικνύοντας 
πως ο αθλητισμός είναι περισσότερο απαραίτητος εν καιρώ 

πανδημίας.



Ανακήρυξη σημαιοφόρων και παραστατών για τη σχολική 
χρονιά 2020 -2021



Άγημα

Σημαιοφόροι και Παραστάτες 
1. Θεοχάρους Γιώργος Γ31 – Λάβαρο Λυκείου 
2. Χατζηχριστοδούλου Χαράλαμπος ΓΠ3 – Λάβαρο ΤΕΣΕΚ 
3. Παπαευσταθίου Ελπινίκη Γ31 – Ελληνική Σημαία 
4. Θεολόγου Χριστιάνα Γ31 – Κυπριακή Σημαία 
5. Μούζουρα Άντρια Γ31 – Παραστάτης (δεξιά)                                              Λαβάρων  
6. Παφίτης Στέλιος Γ41 - Παραστάτης (αριστερά)                                            Λαβάρων  
7. Λαζάρου Ειρήνη Γ01 - Παραστάτης (δεξιά)                                            Σημαιών  
8. Ζαχαρία Ειρήνη Γ01 - Παραστάτης (αριστερά)                                            Σημαιών  
9. Κακαλιούρα Θεοδώρα Γ01 – Παραστάτης (δεξιά) 
10. Αντωνιάδης Άρης Γ31 - Παραστάτης (Αριστερά) 
11. Θεοδώρου Χαριθέα Γ01 - Παραστάτης (δεξιά) 
12. Μιχαήλ Μιχαλίνα Γ31 - Παραστάτης (Αριστερά) 

Αναπληρωματικοί 
1. Ζαχαρία Γιώργος Γ31 
2. Στεφάνου Χριστιάνα Γ41 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

• Έτος Ελληνικής 
Επανάστασης 

• Υγειονομική Ασφάλεια 

• Δεν Ξεχνώ



1ος στόχος  ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΤΟΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Η Κύπρος δεν έμεινε αμέτοχη στην εθνική παλιγγενεσία. Ενίσχυσε
οικονομικά τον αγώνα του έθνους στέλνοντας προμήθειες στους
υπόδουλους αδελφούς. Πολλοί Κύπριοι εθελοντές πολέμησαν στο πλευρό
σπουδαίων οπλαρχηγών. Μάλιστα συγκρότησαν και κυπριακό λόχο. Οι
Τούρκοι για να προλάβουν μία πιθανή εξέγερση στο νησί σκότωσαν στις 9
Ιουλίου 1821 τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ομάδα κλήρου και προκρίτων.



Το Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες της 
εθνικής παλιγγενεσίας -200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση! 



25η Μαρτίου
Εκπροσώπηση του σχολείου στον εκκλησιασμό 



Έργα μαθητών του σχολείου εμπνευσμένα 
από τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821 -2021

Παπαευσταθίου Ανθούλα ( Α21) Παρασκευά Μαρία( Α02)



Βασίλη Μιχαηλίδη, 9η Ιουλίου

«Σφάξε μας ούλλους τζιαι ας γενεί το γαίμαν

μας αυλάτζιν/

κάμε τον κόσμον ματζιελιόν τζιαι τους Ρωμιούς 

τραούλλια/

αλλά 'ξερε πως ίλαντρον όντας κοπεί καβάτζι/

τριγύρω του πετάσσονται τρακόσια 

παραπούλια/

... Το 'νιν αντά να τρω' τη γη, τρώει τη γη 

θαρκέται /

μα πάντα τζείνον τρώεται τζιαι τζείνον

καταλυέται...».



Κύπρος και 1821 

Νεοφύτου Χαρά Α21 Νικολάου Χριστιάνα Α21 



2ος στόχος Υγειονομική ασφάλεια στα σχολεία 

Ένας από τους στόχους της φετινής χρονιάς ήταν η υγειονομική ασφάλεια 
ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού. Έτσι από την αρχή του έτους οι 

εκπαιδευτικοί  επιμορφώθηκαν στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και παρακολούθησαν σεμινάρια παιδαγωγικού χαρακτήρα. Επίσης, μέσω των 

υπεύθυνων τμημάτων, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν όσον αφορά την 
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.  Παράλληλα διενεργούνταν σε 

εβδομαδιαία βάση rapid test για όλο το προσωπικό και τον μαθητικό 
πληθυσμό.



3ος στόχος Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι

Αντωνίου Ελένη ( Α21)



Ο Αγνοούμενος Συγγενής
Γιώργος Θεοχάρους ( Γ31)

Αυτός που ζει,
αυτός που μένει,
αυτός που αγωνίζεται,
αυτός που περιμένει στην πρώτη γραμμή.
Αυτός που άφησε τα πάντα προκειμένου να λυτρωθεί. 
Είναι σήμερα ευχή και κατάρα το αν ο αγώνας έχει το τέλος 
που ο καθένας αναζητεί.

Η Ευτυχία χάθηκε,
την πήρε ο πόνος
και το φως μετατράπηκε σε απόλυτο σκότος,
τίποτε πλέον δεν υπάρχει μόνο η αγωνία να πλημμυρίζει 
σε κάθε σημείο σε κάθε ψυχή
τη μνήμη, τη σκέψη και τη ζωή
όσων πλέον ζούνε σαν ζωντανοί νεκροί
γιατί ο δεσμός που τους κρατούσε στη γη
περιπλανάται στο άγνωστο
και πιθανότητα να έχει πλέον χαθεί.

Το πνεύμα όμως ποτέ δεν πεθαίνει,
Αστράφτει στο χρόνο και παραμένει
κι όπως η ελπίδα χάρασσε ανέκαθεν 
την πορεία όλων των όντων 
κι εξάγει μέχρι σήμερα διαμάντια απ΄ τις ψυχές 
των ανθρώπων
έτσι κι αυτός που ζει με στόχους
χρειάζεται να θυμάται, να τιμά και να δοξάζει
τους πραγματικά μεγάλους ανθρώπους!
Που αγωνίστηκαν για την πατρίδα χωρίς δειλία,
αλλά με πηγαία αυτοθυσία.



Μαθητικές Δράσεις 



Διαγωνισμοί – Διακρίσεις 

ΙΔ΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
• Κατηγορία: Δημιουργία Ενημερωτικών Μέσων: Ανδρέας Αγγελή, Β31 ( Γ΄ Βραβείο) 
• Κατηγορία: Έκθεση Ιδεών : Θέα Σάββα, Γ31 ( Τιμητική διάκριση)

Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία 
• Επαρχιακός Διαγωνισμός Πάφου στα Μαθηματικά για την Γ΄ Λυκείου: Στυλιανός 

Οδυσσέως, 
Γ31 -1ο Βραβείο 

Παγκύπριος διαγωνισμός Δήμου Μόρφου στις Εικαστικές και ποίηση 
• Ελένη Αντωνίου, Α21 – 2ος Έπαινος
• Ανδρέας Αγγελή, Β31 – 3ος Έπαινος

Διαγωνισμός ποίησης που διοργανώθηκε από το Δήμο Μόρφου, την ΟΕΛΜΕΚ 
Μόρφου και το Δημοτικό  Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Μόρφου 2020-2021. 
• Σάββα Θεά, Γ31 - 2ος έπαινος.



Η εθελοντική ομάδα του σχολείου πλάι σε όποιον χρειάζεται 
βοήθεια – πώληση πασχαλινών λαμπάδων του ΠΑΣΥΚΑΦ



«Δώσε ζωή – είναι στο αίμα σου» 
Μαθητές και Kαθηγητές χάρισαν λίγα λεπτά από το χρόνο 

τους για να προσφέρουν ελπίδα στους συνανθρώπους μας.



Αιμοδοσία συνέχεια…



Το Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς συμμετείχε στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ERASMUS + που στόχο έχει τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης
μέσα από τη σχολική κινητικότητα και την επαφή των Κύπριων μαθητών με
άλλους Ευρωπαίους μαθητές. Συγκεκριμένα το σχολείο μας έλαβε μέρος στο
πρόγραμμα STEM EDUCATION, ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που
στηρίζεται στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα μαθηματικά και στις
φυσικές επιστήμες και στη διαθεματική προσέγγιση των αντικειμένων,
μετατρέποντας τη μάθηση σε μαθητοκεντρική. Ειδικότερα το STEM , μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνει θεματολογία σχετική με την περιβαλλοντική
εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος είναι ο Ιωάννου Γιάννης
(φιλόλογος), η Χρίστου Αφροδίτη (φυσικός) και ο Παλαιολόγος Χαράλαμπος
(καθηγητής γεωπονικής).



Ομάδα μαθητών υπό την επίβλεψη καθηγητών του σχολείου μας 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα του ERASMUS + “STEM Education”  



Το τμήμα Α02 με διδάσκουσα καθηγήτρια τη Μαρίνα Ατάσιη συμμετείχε στο διαδικτυακό 
παιχνίδι RePAST Fact Finders, με στόχο την  ενδυνάμωση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας 

μέσα από την κατανόηση και υπέρβαση του διχαστικού ιστορικού παρελθόντος.



Δραστηριότητες στα πλαίσια των 
διαφόρων Μαθημάτων - Ειδικοτήτων



«Στη λογοτεχνία ο μαθητής δεν προσπαθεί να κατακτήσει ένα γνωστικό αντικείμενο, 
παρακολουθεί την ίδια τη ζωή»

Ποιήματα στην κυπριακή τοπολαλιά από τον Μαθητή Σάββα Χαραλάμπους ( Β31)

Τη λέξη ΜΑΝΑ ποιος θα πει δίχως ν΄αναστενάξει, 

τζαι ποιος σε πόνον αν βρεθει, ΜΑΝΑ δε θα φωνάξει. 

Μια μάνα μας εγέννησε, μας έδειξε την στράτα,  

να περπατούμε στη ζωή, ποφεύκοντας το κλάμα.Τζαι όταν σε λάθος ππέσουμε,  

τζαι έβρουμε δυστυχία, τζείνη εννά τον στήριγμα για να ΄ερτει η ευτυχία. 

Μια ΜΑΝΑ μας μεγάλωσε τζαι ΄καμε μας ανθρώπους,  

τζαι που μιτσιούς μας έμαθε για τους καλούς τους τρόπους. 

Η ΜΑΝΑ εν οδηγός τζ΄ αν την ακολουθήσεις,  

τον μαύρον δρόμο της ζωής, σωστά θα περπατήσεις 



Όταν πρωτοπερπάτησα, 
περπάτησα στη Δρούσεια, 
ένα χωρκό στα ορεινά που οι 
αέριες φυσούσαν.
Ο αέρας ήταν καθαρός, τζαι
παγωμένος πάντα.
Ένα χωρκό της ομορφιάς, ελάλε
καλημέρα.
τζαι ήθελα να περπατώ πάντα, 
τζαι κάθε μέρα.
‘Ετσι τζαι ΄γω μεγάλωσα με 
όμορφες εικόνες,
που έπαιζα με φίλους μου, σε 
πλάτσες τζαι αλάνες.
Τζαι παίζοντας χαρούμενοι, τζαι
πάντα ενωμέμοι,
μιαλίναμε σιγά σιγά, ούλλοι
αγαπημένοι.

Όταν τα μάθκια μου άνοιξα, 
πρώτα εσένα είδα,
τζαι γέμωσες μου τη ψυχή με 
χρώμα και ελπίδα.
Όταν πρωτοαντίκρισα τούτα τα 
ακρογιάλια,
εγίνηκα σαν το μωρό , μες τα 
δικά σου αγκάλια.
Τζαι ΄τσι τζαι ΄γω συνέχισα, τον 
δρόμο της ζωής μου,
με ούλλα σου τα αγαθά σαν 
άσσος στο πουτζί μου.
Τζαι εγώ είμια περήφανος, χωρίς 
φόβο Πωμέ μου,
εν έπαψα να σ΄ αγαπώ, λατρεία 
μου Πωμέ μου.



Τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργήσει με επιτυχία στο σχολείο μας ο κλάδος της κομμωτικής, 
προσφέροντας στα παιδιά της περιοχής περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και ενασχόλησης.



Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών 
Οι μαθητές του συγκεκριμένου κλάδου καταρτίζονται άψογα, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν 
ικανοί επαγγελματίες στην τουριστική βιομηχανία του τόπου ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στην ανώτατη εκπαίδευση. 







Κλάδος Γεωπονίας
Η ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς, το μοναδικό σχολείο με κλάδο Γεωπονίας σε 

όλη την επαρχία Πάφου, προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να 
ακολουθήσουν έναν κλάδο, ο οποίος παρέχει γνώσεις στους σπουδαστές για 

να μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους στη 
γεωργοκτηνοτροφία.







Σχεδιασμός και Τεχνολογία 
Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος αναπτύσσουν ικανότητες συνδεδεμένες με 

όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη στο 
ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο.  



Τέχνη
Ένα αναγκαίο μάθημα στα σχολεία, το οποίο προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία της 

δημιουργικότητας και την ανάδειξη των καλλιτεχνικών τους ταλέντων.

Μαρκίτση Σόλια ( Α01)

Κοκκινόφτας Δημήτρης( Α21)

Τσίβικου Περσεφόνη( Α02)

Κόκκινος Φάνης( Α02)



Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής 
Μηχανικής 



Μάθημα Μουσικής 
Η μουσική στα σχολεία, παράλληλα με την καλλιέργεια μουσικής παιδείας 

στους μαθητές, βοηθά στην εκμάθηση άλλων μαθημάτων και την 
καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής.



Στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης





Φωτογραφίες Τελειόφοιτων
Τμήμα Γ01

Αθανασίου Άντρια Ανδρέου Δέσποινα Δογμάν Αμούρα - Ελισάβετ

Ζαχαρία ΕιρήνηΕυσταθίου Λεάνδρα Θεοδώρου Χαριθέα



Τμήμα Γ01

Παναγή ΧρυστάλλαΝικολάου ΧριστίναΝεοφύτου Ντανιέλλα

Κακαλιούρα Θεοδώρα Λαζάρου Ειρήνη
Μπέρκμάν – Ταμανμουνά

Μίνα - Ειρήνη



Τμήμα Γ01

Πλιάτσιου Ελένη

Χαραλάμπους Ιωάννα Χατζηιωάννου Άννα

Τσαγκαράκη Ελένη Χαϊτάρ Μάχερ



Τμήμα Γ31

Βασιλειάδης ΆντονυΑντωνιάδης Άρης Ζαχαρία  Γιώργος

Θεολόγου Χριστιάνα Λαζάρου ΝικολέτταΘεοχάρους Γιώργος



Μούζουρα ΆνδριαΜιχαήλ Μιχάλίνα

Οδυσσέως Στυλιανός

Νικολάου Ανδρέας

Παπαευσταθίου Ελπινίκη Σάββα Θέα



Σπύρου Δώρος Τσαχματσίδου Ελεωνόρα



Τμήμα Γ41

Κουππάρης ΧρυσοβαλάντηςΚόκκινος Θεόπιστος Παλατέ Μάριος

Παφίτης Στέλιος Στεφάνου Χριστιάνα Τσίβικος Ηρόδοτος



Χαραλάμπους Ειρήνη Χριστοφή Άννα Χρυσάνθου Ραφέλλα



Τμήμα ΓΠ3

Παλατές ΑντρέαςΒάρσαν Αλέξανδρος - Βαλεντίν Παντελή Παντελής

Στεφάνου Άγγελος Χατζηχριστοδούλου Χαράλαμπος



Τμήμα ΘΔΜ3

Γεωργίου Παναγιώτης – Ανδρέας Αντωνίου Άντρεα

Ιωάννου Αντρέας

Γεωργίου Αντώνης 

Νίσιφ Άντρεα ΈλεναΜυλωνά Ελευθερία



Παυλήμπεη Μιχάλης Παύλου Πελοπίδας 

Φραγκέσκου Νεόφυτος 

Ππαλά Μαρίνος 

Χατζησολωμού Νικόλας 



Τμήμα ΞΕ3

Ιγνατίου Νικόλας 

Ππαλάς Βασίλης

Θεοχάρους Βασίλης Δαμιανού Εύα – Μαρία 

Παπαχριστοφόρου ΑφροδίτηΛεωνίδου Παναγιώτης 



Σαββουρή – Σάββας  Μιχαήλ Ψωμάς Δημήτρης



ΖΩΗ
Η ζωή μας είναι κύκλοι
Κύκλοι πολύχρωμοι, φωτεινοί, μαγικοί!
Στην πορεία του χρόνου εμείς διαλέγουμε
ποιους κύκλους θα ακολουθήσουμε,
ποιοι κύκλοι θα έχουν χρώμα, φως
ακτινοβόλημα χαράς!

Η ουσία της ύπαρξης μας
όταν πια αναλογιστούμε τους κύκλους μας
- τα κεφάλαια του βίου μας –

να περικλείεται σ΄ ένα αχνό χαμόγελο, 
κόσμημα στο πρόσωπό μας
και τα μάτια μας να σπιθιρίζουν φως και χρώματα…

Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά 
που ξεκινούν έναν καινούργιο 
κύκλο στη ζωή τους
Μ.Α.


