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Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, στην αίθουσα «Σταύρος Κουγιουμτζής» του Δημαρχείου 

Πυλαίας-Χορτιάτη παρουσιάστηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε φέτος στο 

σχολείο με τίτλο: «Μιλάμε για την Κύπρο: Ιστορία, Τραγούδια, Χορός». 
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Στην κατάμεστη αίθουσα και σε κλίμα συγκίνησης, η 

κα Λαζαρίδου Βασιλεία έκανε μια σύντομη αναδρομή 

στην ιστορία της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι 

και σήμερα, εστιάζοντας περισσότερο στον 

απελευθερωτικό αγώνα 1955-1959 και στην Τουρκική 

εισβολή του 1974. Τα κείμενα πλαισίωναν τα 

τραγούδια: 

1. «Χρυσοπράσινο Φύλλο»  

Στίχοι: Λεωνίδα Μαλένη & Μουσική: Μίκης 

Θεοδωράκης 

2. «Καρτερούμεν» 

 Στίχοι: Δημήτρης Λιπέρτης & Μουσική: 

Δημήτης Λάγιος 

3. «Η δική μου η πατρίδα»  

Στίχοι: Νεσιέ Γιασίν & Μουσική: Μάριος 

Τόκας 

4. «Δεν κλαίω γι’ αυτά που μου ‘χεις πάρει»  

Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος & Μουσική: Μάριος Τόκας 



  2021-2022 
5. «Των Αθανάτων» 

 Στίχοι: Ευαγόρας Παλληκαρίδης & Μουσική: Δημήτρης Λάγιος 

6. «Ο Λεβέντης»  

Στίχοι: Νότης Περιγιάλης & 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

7. «Ηρώων γη»  

Στίχοι: Ευαγόρας Παλληκαρίδης 

& Μουσική: Δημήτρης Λάγιος 

8. «Όμορφη και παράξενη 

πατρίδα»  

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης & 

Μουσική: Δημήτρης Λάγιος 

Στο τέλος της εκδήλωσης 

παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί 

κυπριακοί χοροί: 

1. «Ψιλντρή Βασιλιτζά μου»  

Συρτός Κύπρου 

2. 1ος Γυναικείος Αντικρυστός 

3. 3ος Γυναικείος Αντικρυστός 

4. 1ος Αντρικός Αντικρυστός 

5. «Στείλε με μάνα στο νερό» Κυπριακό Ζεϊμπέκικο  
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Ευχαριστούμε θερμά για την συνδιοργάνωση τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και την 

Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδος, το Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 

παροχή φωτογραφικού υλικού και τον δανεισμό των κυπριακών παραδοσιακών 

φορεσιών, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Σοφοκλή Κάλτσιο για την 

παραχώρηση της αίθουσας "Σταύρος Κουγιουμτζής", την πρόεδρο της ΚΕΠΑΠ του 

δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κα  Βίβιαν Λιόλιου για την παραχώρηση της αίθουσας της 

ΚΕΠΑΠ του Χορτιάτη προκειμένου να γίνονται οι πρόβες των τραγουδιών κάθε 

Κυριακή, την κα Ευαγγελία Σακαλή-Παρασκευοπούλου και τον κ. Θεόδουλο 

Ταπανίδη για την υποστήριξή τους, την κα Άρτεμις Αγαθοκλέους Δημοτική Σύμβουλο 

για την άψογη συνεργασία, την κα Δήμητρα Γιαννούδη-Νεοπτολέμου για την μοναδική 

εμπειρία που χάρισε στους μαθητές-δημοσιογράφους της ηλεκτρονική μας εφημερίδας 

"ο Γυάλικος Κόσμος", με την συνέντευξη που έδωσε, αποσπάσματα ακούστηκαν στην 

εκδήλωση, τους κ.Βασίλη Βασίλο, κα Τάνια Σιβά, κα  Χρυσοστομία Κωνσταντινίδου 

και κα Ευστρατία Νικολαΐδου για την πολύτιμη βοήθεια τους, τον Διευθυντή του 

σχολείου μας κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο και τις συναδέλφους μας κα Ιωάννα 

Καρατάσιου και κα Άννα Σιώπη για την στήριξη τους. 

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιάννη Αρβανίτη που με τις γλυκιές μελωδίες του 

φλάουτου εμπλούτισε τα τραγούδια μας. 

Επίσης, θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές για την 

υπευθυνότητα τους, την συνέπεια τους, το ήθος τους και την αγάπη με την οποία 

εκπόνησαν το πρόγραμμα.  
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Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον Παντελή Σιούκα μαθητή της Α' λυκείου και την 

Κατερίνα Παπαδούδη μαθήτρια της Β' λυκείου που αντικατέστησαν μόλις τρεις μέρες 

πριν την εκδήλωση, αντίστοιχα τον Χρήστο Σαββίδη και την Τσακίρη Ελπίδα και οι 

οποίοι για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσαν να χορέψουν. 

Τέλος, ευχαριστούμε τους μαθητές Γιακουμή Βαλεντίνη, Γιαννάκη Έκτορα, Κουμάνη 

Γεωργία, Σαββίνα Τσιτσοπούλου και Διαλεκτή Πετρίδου που ήταν στην υποδοχή. 

 

 

Εντυπώσεις από την εκδήλωση έχουν αναρτηθεί στα social media και στην 

ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου «Ο Γυάλινος Κόσμος» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=704331274031932&id=10003

3651973536  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=704331274031932&id=100033651973536
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=704331274031932&id=100033651973536
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https://www.facebook.com/diana.ag.180/posts/4902841829813244  

https://www.facebook.com/ignatioskaitezidis/posts/405115168280246  

https://efimeridachortiati.wixsite.com/gyalinoskosmos/post/%CF%87%CF%81%CF

%85%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD

%CE%BF-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Λαλάγκα Στυλιανή 

Λαζαρίδου Βασιλεία 

Αγαθοκλέους Χρύσανθος 

 

Ευχόμαστε ολόψυχα ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! 

Σχεδιασμός Γκαντίνα Εύη 
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