
Αδελφοποίηση του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς με το  
60ο Γυμνάσιο Αθηνών - Δεύτερη Φάση 

 

Από τις 09 – 13 /05/2018, 

κατά τη δεύτερη φάση της 

δράσης αδελφοποίησης 

καλωσορίσαμε  με μεγάλη 

χαρά και συγκίνηση στο 

σχολείο μας,  το 60ο  

Γυμνάσιο Αθηνών. 

Οι 17 εξ Ελλάδος μαθητές 

φιλοξενήθηκαν από 

Κυπριακές οικογένειες 

μαθητών και τους 

συνόδευαν τρεις 

καθηγητές, η κ. Μάγδα Μαυρουδή, Διευθύντρια, η κ. Ειρήνη Θέμελη, 

Υποδιευθύντρια και ο κ. Γιάννης Κονδύλης, καθηγητής Πληροφορικής.  

Σε ανοιχτή εκδήλωση που οργανώθηκε από το  σχολείο μας , παρουσιάστηκαν 

τραγούδια και παραδοσιακοί χοροί της Κύπρου, παρουσιάστηκε η εργασία των 

μαθητών του 60ου  Γυμνασίου Αθηνών με θέμα: ΄΄Ελλάδα – Κύπρος - Ομογένεια: 

Εκπαιδευτικές γέφυρες,  ΑΟΖ΄΄, και έγιναν προσφωνήσεις, χαιρετισμοί και 

ομιλίες από τους συμμετέχοντες. Παρευρέθηκαν μαθητές, καθηγητές, γονείς, ο 

Πρόεδρος, ο Ταμίας και μέλη του Συνδέσμου Γονέων, εκπρόσωπος της Ελληνικής 

Πρεσβείας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ιερείς, 



Κοινοτάρχες της Περιοχής της Δυτικής Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Σχολικής 

Εφορείας Κοκκινοτριμιθιάς και άλλοι.                                     

Κατά την παραμονή των μαθητών πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και περιοχές  της Κύπρου καθώς και  

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, γεγονός που έδωσε στους συμμετέχοντες 

εμπειρίες που θα μας συντροφεύουν για μια ζωή.  

Ειδικότερα, οι μαθητές 

επισκέφθηκαν το Αρχαίο Θέατρο 

του Κουρίου και την Οικία του 

Ευστολίου, χαλάρωσαν σε 

παραλιακό εστιατόριο στο Lady΄s 

Mile και στη Μαρίνα Λεμεσού, 

περπάτησαν στην εντός των 

τειχών πόλη της Λευκωσίας και 

είδαν από  απόσταση αναπνοής τα 

φυλάκια και την πράσινη γραμμή, 

φιλοξενήθηκαν στα Κρατητήρια 

Κοκκινοτριμιθιάς και ξεναγήθηκαν 

στον ιστορικό αυτό χώρο από τον κ. Γιάννη Σπανό, Πρόεδρο των Πολιτικών 

Κρατουμένων ΕΟΚΑ και επισκέφθηκαν το Ακριτικό χωριό Δένεια και την 

λιθόχτιστη εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπου. Τέλος, οι μαθητές μαζί με τους 

καθηγητές τους συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό συνέδριο ΄΄Κύπρος – Ελλάδα – 

Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες΄΄ όπου παρουσίασαν τις εργασίες τους.  

Η όλη δραστηριότητα διεξαγόταν μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, συγκινησιακής 

φόρτισης, ένθερμων εκδηλώσεων φιλοξενίας και άμεσης διαπροσωπικής 

επαφής. 

 

 

 

 

 



Η γόνιμη αυτή συνεργασία και 

δημιουργικότητα μέσα από ένα 

προαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

οδήγησε σε αμοιβαίες υποσχέσεις για 

συνέχιση της επικοινωνίας των δύο 

σχολείων.  

 Έτσι, το γεγονός μιας ουσιαστικής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας, που 

ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, ενέχει 

την προοπτική να συνεχίζεται και να 

διευρύνεται με ποικίλους τρόπους, 

ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. 

 

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


