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Έρευνα σχετικά με την πανδημία που προκάλεσε η νόσος  COVID-19 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ :   

Εσένα πώς σε επηρέασε η πανδημία που προκάλεσε η νόσος COVID-19; 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Εδώ και λίγους μήνες η εξάπλωση του ιού COVID-19 έχει προκαλέσει  πρωτόγνωρες 

καταστάσεις στη ζωή των μαθητών μας. Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να ερευνήσει 

κατά πόσο οι μαθητές μας συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας 

αυτής. Συγκεκριμένα να παρατηρήσει τι ποσοστό των μαθητών μας εφαρμόζουν τα 

μέτρα προστασίας,  ώστε να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού  αλλά και κατά πόσο η 

κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας άλλαξε την ποιότητα της ζωής τους. 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Η έρευνα διενεργήθηκε από την Επιτροπή Στατιστικής και Ερευνών του Περιφερειακού 

Γυμνασίου Πέρα Χωρίου και Νήσου με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. 

Η μονάδα ανάλυσης ήταν μαθητές της  Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου του Περιφερειακού 

Γυμνασίου Πέρα Χωρίου και Νήσου.   

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη μορφή ανώνυμου διαδικτυακού ερωτηματολογίου το οποίο 

συμπληρώθηκε από τους μαθητές, εθελοντικά, στο μάθημα της Πληροφορικής και 

διεξήχθη κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.  

 

 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα αποτέλεσαν 301 μαθητές/τριες ποσοστό 62% του συνόλου 

των μαθητών του Γυμνασίου. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου αποτελούσαν το  33%, οι 

μαθητές της Β΄ Γυμνασίου το 36% και οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου το 31%. Τα ποσοστά 

αυτά συνάδουν με την  αναλογία των μαθητών του σχολείου μας που είναι Α:33%, Β:36% 

και Γ:31%. 

Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα, όπως φάνηκε, είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού. 
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ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

➢ Ερωτήσεις: 

«Αριθμός ατόμων που ζείτε μαζί.» 

«Είναι   κάποιο  άτομο από τα άτομα που ζείτε μαζί ή εσείς ευπαθής ομάδα για τον  

COVID-19; » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών ζουν με 3 ή περισσότερα άτομα. 

Μάλιστα το 36,9% των μαθητών μας, απάντησαν ότι είτε οι ίδιοι είτε κάποιο άλλο μέλος 

του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος, ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.  Λόγω του 

μεγάλου αυτού ποσοστού θα ανέμενε κανείς ότι οι μαθητές αυτοί θα ήταν πιο 

ευαισθητοποιημένοι για το θέμα της πανδημίας.  

 

➢ Ερώτηση: 

«Πόσο χρόνο αφιερώνετε καθημερινά για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις της νόσου  

COVID -19;» 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιοσημείωτο είναι το 

ποσοστό (75%) των μαθητών μας,  οι οποίοι απάντησαν ότι ενημερώνονται για τις 

εξελίξεις είτε μέχρι 10΄ είτε περισσότερο, δείχνοντας έτσι το  καθημερινό τους 

ενδιαφέρον για τη πανδημία της νόσου του COVID-19. 
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➢ Ερώτηση: 

«Έχετε ιδιαίτερο λόγο για τον οποίο απαλλάσσεστε από το να φορείτε την 

προστατευτική μάσκα;» 

 

 

 

 

 

Μόλις το 13,7% των μαθητών απάντησαν ότι έχουν σοβαρό λόγο για τον οποίο 

απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να φοράνε την προστατευτική μάσκα. Αυτό 

σημαίνει ότι η χρήση μάσκας από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, οι οποίοι 

δεν έχουν κάποιο λόγο που να τους εμποδίζει, λειτουργεί ως σημαντική ασπίδα 

προστασίας. 

 

➢ Ερωτήσεις:  

«Πλένω σχολαστικά τα χέρια μου με νερό και σαπούνι.» 

«Απολυμαίνω τα χέρια μου κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό μου από την αίθουσα 

διδασκαλίας;» 

«Απολυμαίνω τις επιφάνειες, τις οποίες χρησιμοποιώ;» 

Το μέτρο πρόληψης για πλύσιμο των χεριών φάινεται ότι ακολουθείται πιστά  από όλο 

τον μαθητικό πληθυσμό. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μας 

απολυμαίνει όχι μόνο τα χέρια του στην είσοδο και την έξοδό τους από την τάξη, αλλά 

και τις επιφάνειες τις οποίες χρησιμοποιεί.  
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➢ Ερωτήσεις: 

«Αποφεύγω να αγγίζω με τα χέρια μου το πρόσωπό μου; (μάτια- μύτη – στόμα)» 

«Αποφεύγω να χρησιμοποιώ μολύβια, στυλό και άλλα προσωπικά αντικείμενα 

συμμαθητών μου.» 

«Αποφεύγω τις χειραψίες και άλλες συμπεριφορές όπως αγκαλιές, που με κάνουν να 

έρθω σε επαφή με άλλα άτομα.» 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι οι χειραψίες, οι αγκαλιές, η ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των 

μαθητών, δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της νέας κανονικότητας που 

επέφερε η πανδημία Covid-19. Λυπηρό όμως είναι το γεγονός ότι περίπου το 25% 

των μαθητών δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα τήρησης των μέτρων αυτών.  

 

 

➢ Ερωτήσεις: 

«Όταν είμαι στο κυλικείο κρατώ τις ενδεδειγμένες αποστάσεις από τους συμμαθητές 

μου.» 

«Φέρνω φαγητό και νερό από το σπίτι έτσι, ώστε να αποφεύγω τον συνωστισμό στο 

κυλικείο.» 

 

 

 

Περίπου το 82% των μαθητών απάντησαν  ότι συχνά ή πάντα κρατούν τις 

ενδεδειγμένες  αποστάσεις στο κυλικείο. Στα ίδια επίπεδα ανέρχεται και το ποσοστό 

των μαθητών που προτιμούν να φέρνουν φαγητό από το σπίτι ώστε να μην εκτίθενται 

σε κίνδυνο. 
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➢ Ερωτήσεις: 

«Φοράω  προστατευτική μάσκα, όταν βρίσκομαι σε χώρους εντός του σχολείου.» 

«Φοράω  προστατευτική μάσκα, όταν βρίσκομαι στο λεωφορείο ή σε χώρους με 

συνωστισμό.» 

 

 

Το  97% των μαθητών απάντησαν ότι φορούν προστατευτική μάσκα συχνά ή πάντα 

εντός της σχολικής μονάδας και  91% συχνά ή πάντα εκτός της σχολικής μονάδας.  Αυτό 

φανερώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία φορά την προστατευτική μάσκα εντός της 

σχολικής μονάδας ωστόσο ένα μέρος των μαθητών όταν βρίσκονται  εκτός της σχολικής 

μονάδας δεν τηρεί το μέτρο αυτό. Η μείωση του ποσοστού συμμόρφωσης προκύπτει 

λόγω του ότι η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου εφαρμόζει πιστά τα μέτρα 

του σχετικού πρωτοκόλλου έτσι ώστε να διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας μετάδοσης του ιού.  

 

➢ Ερώτηση: 

«Αποφεύγω χώρους κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα; (π.χ  

καφετέριες, mall)» 

                                       

 

Το 78% των μαθητών απάντησαν πως αποφεύγουν χώρους κοινωνικών 

συναναστροφών, φανερώνοντας ότι αντιλαμβάνονται ότι οι χώροι αυτοί θεωρούνται 

υψηλού κινδύνου για σκοπούς μετάδοσης του ιού. Βέβαια το συμπέρασμα αυτό δεν 

είναι και πολύ ασφαλές, γιατί αυτό μπορεί να μην αποτελεί βούληση των μαθητών, αλλά 

απόφαση των γονιών τους. 
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➢ Ερώτηση:  

«Αυτή τη χρονική περίοδο πόσο έχει επηρεαστεί η συχνότητα των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων: 

• Απογευματινές δραστηριότητες όπως χορός, καράτε, ποδόσφαιρο και άλλα.» 

Το 27% των μαθητών απάντησαν ότι δεν έχει επηρεαστεί η συχνότητά τους σε 

απογευματινές δραστηριότητες. Το χαμηλό αυτό ποσοστό φανερώνει ότι για τους 

περισσότερους μαθητές η αναστολή των απογευματινών δραστηριοτήτων έχει επηρεάσει 

την καθημερινότητά τους. 

 

➢ Ερωτήσεις:  

«Αυτή τη χρονική περίοδο πόσο έχει επηρεαστεί η συχνότητα των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων: 

• Επισκέψεις σε καφέ και άλλους χώρους αναψυχής (π.χ. σινεμά).  

• Επισκέψεις σε καταστήματα πρώτης ανάγκης (π.χ. φαρμακείο, υπεραγορά). 

• Επισκέψεις σε καταστήματα ρουχισμού ή και τεχνολογίας. 

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες κοινοτικών κέντρων (π.χ. εκκλησία, σύλλογοι). 

• Συναντήσεις σε σπίτια φίλων, συγγενών.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίπου  77% των μαθητών απάντησαν ότι η συχνότητα επίσκεψης σε καφετέριες ή 

σε καταστήματα πρώτης ανάγκης ή ρουχισμού και τεχνολογίας  έχει επηρεαστεί είτε 

λίγο είτε πολύ. Το 50% των μαθητών απάντησαν ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κοινοτικών κέντρων (π. χ. εκκλησία, σύλλογοι) 

φανερώνοντας  ότι δε θεωρούν υψηλού κινδύνου τέτοιους χώρους. Τέλος περίπου το 

83% των μαθητών απάντησαν ότι η συχνότητα επίσκεψης σε σπίτια φίλων ή συγγενών 
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έχει επηρεαστεί είτε λίγο είτε πολύ το οποίο επίσης φανερώνει την αποδοχή του 

αυξημένου κινδύνου των συναντήσεων αυτών. 

 

➢ Ερώτηση: 

«Σε ποιο βαθμό ισχύει για εσάς τις τελευταίες επτά μέρες;  

• Νιώθω φόβο όταν ακούω για τα κρούσματα του κορωνοϊού. 

• Πιστεύω ότι ο COVID-19 είναι μια σοβαρή ασθένεια.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίπου  63% των μαθητών απάντησαν ότι νιώθουν φόβο είτε λίγο είτε πολύ για τα 

κρούσματα που ανακοινώνονται, κάτι το οποίο φανερώνει ότι η κατάσταση έχει 

επιδράσει αρνητικά στην ψυχολογία ενός μεγάλου ποσοστού των μαθητών. Επίσης 

μια μικρή ομάδα μαθητών (ποσοστό 15%) απάντησαν ότι δεν πιστεύουν καθόλου ότι 

πρόκειται για μια σοβαρή ασθένεια. Αυτό αποδεικνύει ότι κάποιοι από τους μαθητές 

δεν έχουν καταλάβει την σοβαρότητα της ασθένειας ή αρνούνται να παραδεχθούν ότι 

φοβούνται.   

 

➢ Ερώτηση: 

«Σε ποιο βαθμό ισχύει για εσάς τις τελευταίες επτά μέρες;  

• Ανησυχώ για την υγεία μου. 

• Ανησυχώ για την υγεία της οικογένειάς μου. 

• Ανησυχώ για την οικονομική κατάσταση των γονιών μου.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίπου  το 78% των μαθητών απάντησαν ότι ανησυχούν είτε πολύ είτε λίγο για την 

υγεία τους, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 97% αν πρόκειται για την υγεία της 

οικογένειάς τους. Αυτό δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία ανησυχεί πρωτίστως για 

την υγεία της οικογένειάς τους και λιγότερο για τη δική τους. Ακόμη το 83% των 

μαθητών απάντησαν ότι ανησυχούν είτε πολύ είτε λίγο για την οικονομική κατάσταση 

των γονιών τους. Είναι γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία νιώθει ανασφάλεια και 

αβεβαιότητα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της. 
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 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

    Όπως διαφάνηκε από την έρευνα   οι μαθητές έχουν επηρεαστεί από την πανδημία που 

έχει πλήξει τον πλανήτη μας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 

αφιερώνουν  χρόνο για να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις του COVID-19 και 

δείχνουν να έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της ασθένειας γι’ αυτό και έχουν αλλάξει τις 

συνήθειές τους εντάσσοντας τα μέτρα προστασίας στη ζωή τους. Επιπλέον, από την 

έρευνα διαφάνηκε ότι οι δυσκολότερες  αλλαγές για τους μαθητές, είναι οι αλλαγές 

στις συνήθειες που έχουν σχέση με τη διασκέδασή τους, τους φίλους τους και στην 

απαγόρευση της  ανταλλαγής προσωπικών αντικειμένων μεταξύ τους. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι έχουν αλλάξει και τις απογευματινές δραστηριότητές τους. Δυστυχώς, όπως προκύπτει 

από την έρευνα ασχολούνται σε μικρότερο βαθμό με υγιή και ευχάριστη 

ενασχόληση ενώ η συχνότητα των συναντήσεών τους με φίλους σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους ακόμα και στα σπίτια των φίλων τους έχει μειωθεί.  

 

    Πρόσθετα, μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πειθαρχία των μαθητών προς τα 

μέτρα έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα 

που εφάρμοσε η σχολική μονάδα καθώς και οι συνεχείς ενημερώσεις και υπενθυμίσεις για 

τα μέτρα προστασίας τους από τους καθηγητές του σχολείου μας έχουν φέρει θετικά 

αποτελέσματα. Μια μόνο πολύ μικρή μερίδα μαθητών χαλαρώνει με την εφαρμογή των 

μέτρων κατά την μετακίνησή τους με το λεωφορείο και στις απογευματινές τους 

δραστηριότητες.   

  

    Επιπλέον  από την έρευνα διαφάνηκε ότι οι μαθητές νιώθουν φόβο  και 

ανησυχία ακούγοντας για τα κρούσματα του κορωνοϊού. Η πανδημία δυστυχώς φαίνεται 

ότι έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών 

και τους έχει προκαλέσει συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας αλλά και αβεβαιότητας τόσο 

για την υγεία τους όσο και για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Ας 

ελπίσουμε ότι τα συναισθήματα αυτά είναι παροδικά και δεν θα στιγματίσουν για πάντα 

την ψυχολογία τους.   

 

 Κλείνοντας πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα έγινε σε περίοδο κατά την οποία τα παιδιά 

φοιτούσαν κανονικά στο σχολείο πριν την επιβολή των αυστηρών περιορισμών στις 

μετακινήσεις και δραστηριότητές τους. Ίσως αν γινόταν μετά τα Χριστούγεννα η έρευνα, 

όπου οι μαθητές είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους, να είχαμε διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις τους.  

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ-ΝΗΣΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΣΕΝΑ ΠΩΣ ΣΕ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΝΟΣΟΣ 

COVID-19; 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Εδώ και λίγους μήνες η εξάπλωση του ιού COVID-19 έχει προκαλέσει  

πρωτόγνωρες καταστάσεις στη ζωή των μαθητών μας. Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο 

να ερευνήσει κατά πόσο οι μαθητές μας συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας αυτής. Συγκεκριμένα να παρατηρήσουμε τι ποσοστό των μαθητών μας 

εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας,  ώστε να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού  αλλά 

και κατά πόσο η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας άλλαξε την ποιότητα της 

ζωής τους. 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Η έρευνα απευθύνεται στους μαθητές  Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Η συμμετοχή θα 

είναι ανώνυμη και εθελοντική.   

Οι μαθητές καλούνται στο πλαίσιο  του μαθήματος της Πληροφορικής να 

συμπληρώσουν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο διάρκειας 10 λεπτών. 
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❖ Παρακαλώ συμπληρώστε  όλα τα ακόλουθα πεδία: 

 

• Φύλο: ΘΗΛΥ /ΑΡΡΕΝ 

• Τάξη: Α/Β/Γ 

• Αριθμός ατόμων που ζείτε μαζί:  +1/+2/+3/+4 ή περισσότερα 

• Είναι κάποιο άτομο από τα άτομα που ζείτε μαζί ή εσείς ευπαθής ομάδα για 

τον COVID-19;       ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Πόσο χρόνο αφιερώνετε καθημερινά για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις 

της νόσου COVID -19;   ΚΑΘΟΛΟΥ/ ΜΕΧΡΙ 10΄/ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10΄ 

• Έχετε ιδιαίτερο λόγο για τον οποίο απαλλάσσεστε από το να  φορείτε την 

προστατευτική μάσκα;  ΝΑΙ /ΟΧΙ 

 

❖ Παρακαλώ απαντήστε σε ποια συχνότητα τηρείτε τις πιο κάτω δηλώσεις: 

 ΠΟΤΕ ΣΥΧΝΑ ΠΑΝΤΑ 

Πλένω σχολαστικά τα χέρια μου με νερό και 
σαπούνι  

   

Απολυμαίνω τα χέρια μου κάθε φορά κατά την 
είσοδο και έξοδό μου από την αίθουσα 
διδασκαλίας 

   

Απολυμαίνω τις επιφάνειες, τις οποίες 
χρησιμοποιώ  

   

Αποφεύγω να αγγίζω με τα χέρια μου το 
πρόσωπό μου (μάτια- μύτη – στόμα) 

   

Αποφεύγω να χρησιμοποιώ μολύβια, στυλό και 
άλλα προσωπικά αντικείμενα συμμαθητών μου 

   

Αποφεύγω τις χειραψίες και άλλες συμπεριφορές 
όπως αγκαλιές, που με κάνουν να έρθω σε 
επαφή με άλλα άτομα 

   

Όταν είμαι στο κυλικείο κρατώ τις ενδεδειγμένες 
αποστάσεις από τους συμμαθητές μου 

   

Φέρνω φαγητό και νερό από το σπίτι έτσι, ώστε 
να αποφεύγω τον συνωστισμό στο κυλικείο  

   

Φοράω  προστατευτική μάσκα, όταν βρίσκομαι 
σε χώρους εντός του σχολείου 

   

Φοράω  προστατευτική μάσκα, όταν βρίσκομαι 
στο λεωφορείο ή σε χώρους με συνωστισμό 

   

Αποφεύγω χώρους κοινωνικών συναναστροφών 
μαζικού χαρακτήρα (π.χ  καφετέριες , mall) 
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❖ Αυτή τη χρονική περίοδο πόσο έχει επηρεαστεί η συχνότητα των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων ; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ  ΠΟΛΥ 

Απογευματινές δραστηριότητες όπως χορός, 
καράτε, ποδόσφαιρο και άλλα 

   

Επισκέψεις  σε καφέ και άλλους χώρους 
αναψυχής (π.χ σινεμά) 

   

Επισκέψεις σε καταστήματα πρώτης ανάγκης 
( π.χ φαρμακείο, υπεραγορά) 

   

Επισκέψεις σε καταστήματα ρουχισμού ή και 
τεχνολογίας 

   

Συμμετοχή σε δραστηριότητες κοινοτικών 
κέντρων (π.χ εκκλησία, σύλλογοι) 

   

Συναντήσεις σε σπίτια φίλων ή συγγενών    

 

 

❖ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά κάθε δήλωση και υποδείξτε σε ποιο βαθμό 

ισχύει για εσάς τις τελευταίες επτά μέρες. 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ  ΠΟΛΥ 

Νιώθω φόβο  όταν ακούω για τα κρούσματα 
του κορωνοιού  

   

Πιστεύω ότι ο COVID-19  είναι μια σοβαρή 
ασθένεια 

   

Ανησυχώ για την υγεία μου    

Ανησυχώ για την υγεία της οικογένειάς  μου    

Ανησυχώ για την οικονομική κατάσταση των 
γονιών μου 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ-ΝΗΣΟΥ 

 

Βασιλειάδου Ελίνα  -  Μαθηματικός 

Ρόπαλη Χριστίνα  -  Μαθηματικός 

Κυριάκου Σοφία  -  Μαθηματικός 

Ηροδότου Μαρία  -  Χημικός 

Βιολάρης Νίκος   -  Μουσικός 

Τζύρκα Άρτεμις -  Μαθηματικός 

 

Υπεύθυνη Β.Δ. 

Πασκοττή Σούλα – Μαθηματικός 

 

Διευθύντρια 

Παναγιώτα Αργυρού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


