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Θέματα

Η έκδοσή μας
Σ την αρχή ήταν μια ιδέα. Τη συζητήσαμε με 

τους καθηγητές μας, με τη διευθύντριά 
μας και η ιδέα μας άρχισε να μετουσιώ-

νεται σε πράξη.
Το γνωρίζαμε από την αρχή ότι το έργο που αναλαμ-
βάναμε ήταν δύσκολο και για να πετύχουμε έπρεπε 
να εργαστούμε σκληρά και ώρες πολλές, κυρίως 
από τις ελεύθερες μας ώρες.
Ως σχολείο της υπαίθρου είχαμε να αντιμετωπίσου-
με και μια επιπρόσθετη δυσκολία σε σχέση με τα 
σχολεία των πόλεων.
Βρισκόμαστε μακριά από τα κέντρα αποφάσεων, 
από τις πηγές, από τους ανθρώπους που θέλαμε να 
μιλήσουμε μαζί τους, ώστε να εμπλουτίσουμε την 
ύλη της εφημερίδας μας.

Αυτό δεν μας έκανε να σκεφτούμε, έστω και μια 
στιγμή, να αφήσουμε στο μέσο την προσπάθειά 
μας.

Οι δυσκολίες, που αντιμετωπίσαμε ήταν αρκετές, 
αλλά αυτές μας πείσμωναν και μας έδιναν δύναμη 
για να συνεχίσουμε.

Το αποτέλεσμα το έχετε σήμερα στα χέρια σας και 
θα μας κρίνετε. Θα κρίνετε την προσπάθειά μας, θα 
κρίνετε τα γραφόμενά μας. Οι εμπειρίες που απο-
κτήσαμε, μέσα από τη συγκεκριμένη προσπάθεια 
πολλές. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάποιους 
από μας θα μας συνοδεύουν για ολόκληρη τη ζωή 
μας.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με το 
Μητροπολίτη της περιφέρειάς μας, με τον Πρόε-
δρο της Βουλής, με βουλευτές και ευρωβουλευτές, 
με Υπουργούς, με ανθρώπους των γραμμάτων, με 
ηθοποιούς και καλλιτέχνες, με δημοσιογράφους, 
με αθλητές και ποδοσφαιριστές και πολλούς άλ-
λους, που ούτε στα όνειρά μας φανταζόμαστε ότι 
θα συναντούσαμε.

Ο στόχος μας, φυσικά, δεν ήταν να παρουσιάσου-
με μόνο θέματα της επικαιρότητας, να πάρουμε 
συνεντεύξεις. Ο βασικός μας στόχος ήταν να προ-
βάλουμε την περιοχή μας που έχει να επιδείξει αξι-
όλογα ιστορικά και άλλα στοιχεία. Παρουσιάσαμε 
τους ήρωες μας, που ήμαστε περήφανοι γι’ αυτούς.

Θεωρούμε καθήκον μας να εκφράσουμε τις ευ-
χαριστίες μας σε όσους μας στήριξαν σ’ αυτή την 
προσπάθεια.

Τη Διευθύντρια του σχολείου μας και τους καθη-
γητές μας, το Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου μας, 
τους συμμαθητές μας και γενικά όλους όσοι μας 
βοήθησαν και μας στήριξαν, για να υλοποιήσουμε 
αυτή την προσπάθειά μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην εταιρεία 
FMW financial media way που σελίδωσε δωρεάν 
την εφημερίδα μας και την εφημερίδα «Πολίτης» 
για την εκτύπωση.

Η σύνταξη
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Καλοτάξιδη
Είναι με μεγάλη χαρά που χαιρετίζουμε την 

παρούσα έκδοση που αποτελεί μια εξαι-

ρετική προσπάθεια των μαθητών και των 

καθηγητών του σχολείου τόσο για να δο-

θεί βήμα στους μαθητές να εκφράζουν τις 

απόψεις τους, αλλά κυρίως για να έρθουν 

σε επαφή με τον κόσμο της έντυπης αρθρο-

γραφίας και δημοσιογραφικής έρευνας. 

Σε μια εποχή που ο στόχος όλων των φορέ-

ων είναι οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να 

αναπτύξουν κριτική σκέψη, διεκδικητικότη-

τα και ανοικτό πνεύμα, μια εφημερίδα με 

κείμενα δικά τους μπορεί να τους αφυπνί-

σει και να τους υποχρεώσει να δουν τον 

κόσμο και από μια άλλη οπτική γωνία.

Η δημοσιογραφία ανέκαθεν υπήρξε εργα-

στήρι σκέψης, φυτώριο της λογοτεχνίας 

και του πολιτισμού, της έρευνας, της κοινω-

νικής αλληλεγγύης, του εντοπισμού και της 

στηλίτευσης των κακώς εχόντων, εν τέλει 

της δημοκρατίας. 

Σήμερα, με τα νέα τεχνολογικά μέσα καθί-

σταται και τρόπος αισθητικής έκφρασης 

και καλαισθησίας. Η εμπλοκή των παιδιών 

σε τέτοιες δραστηριότητες είναι που τα κι-

νητοποιεί ενεργά και τους δίνει εφόδια για 

τη συνέχεια. Καλοτάξιδη, λοιπόν...

Γιώργος Β. Γεωργίου
Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων
Β΄ Περιφεριακού Γυμνασίου Λευκωσίας

Χαρά Χαραλάμπους, Γ5Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
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Συνέντευξη

Σ ΑΡΑΝΤΑ χρόνια μετά την τουρκική εισβολή 
η Εκκλησία συντάσσεται με την Πολιτεία 
στον αντικατοχικό αγώνα, τονίζει σε συνέ-

ντευξή του στην εφημερίδα μας ο Μητροπολίτης Τα-
μασού Ησαΐας.
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού, υπογραμμί-
ζει ότι η εκκλησία βοηθά τις άπορες οικογένειες που 
μαστίζονται από την οικονομική κρίση, ενώ στέλλο-
ντας μήνυμα προς τη νεολαία της Κύπρου αναφέρει:
«Πάντοτε, γνώμονας για την κατάκτηση της σωστής 
γνώσης πρέπει να είναι η αρετή των νέων.
Οι νέοι να συνεχίσουν την προσπάθεια, για να ανε-
βούν στις πιο ψηλές κορυφές της γνώσης και της 
αρετής και πάντοτε θα τους συνοδεύουν οι ευχές και 
οι προσευχές του ιδίου και της εκκλησίας για την προ-
κοπή τους.»

Αναλυτικά η συνέντευξη με το Μητροπολίτη Hσαΐα εί-
ναι η παρακάτω:

1.Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στην 
ημικατεχόμενη πατρίδα μας;
Ο ρόλος της Εκκλησίας στην ημικατεχόμενη πατρίδα 
ήταν και είναι σημαντικός. Διά μέσου των αιώνων πά-
ντα η Εκκλησία υπήρξε ο καθοδηγητής και προστάτης 
των καταπιεζόμενων υπόδουλων Ελλήνων, γι’ αυτό και 
στον καιρό της Τουρκοκρατίας  ο Αρχιεπίσκοπος της 
Κύπρου ήταν και ο Εθνάρχης του Κυπριακού λαού. 
Αυτό συνέβη και επί Αγγλοκρατίας, που οι Αρχιεπίσκο-
ποι της Κύπρου ήταν οι Εθνάρχες, που καθοδηγούσαν 
το λαό στους εθνικούς αγώνες. Ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος ήταν ο αρχηγός του πολιτικού αγώνα εναντίον 
των Άγγλων και κατόπιν ο πρώτος πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.
Σήμερα, σαράντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή 
η Εκκλησία συντάσσεται με την πολιτεία στον αντικα-
τοχικό αγώνα. Ενημερώνει τις ξένες εκκλησίες για την 
τουρκική εισβολή και την κατοχή. Αγωνίζεται για τη δι-
ατήρηση των κατεχόμενων μνημείων και ναών μας. Με 
αγώνες της Εκκλησίας επιτεύχθηκε η επιστροφή αρκε-
τών κλοπιμαίων εικόνων και αγιογραφιών που έκλεψαν 
οι Τούρκοι. 
Τέλος, η Εκκλησία πάντοτε προσεύχεται για την απε-
λευθέρωση της Κύπρου μας από την τουρκική κατοχή 
και προσπαθεί να δώσει παρηγοριά στους πρόσφυγες 
και παθόντες συνανθρώπους μας. 

2.Πώς η Εκκλησία βοηθά τα άπορα παιδιά 
λόγω της οικονομικής κρίσης; 
Η Εκκλησία μας βοηθά τις άπορες οικογένειες που 
μαστίζονται από την οικονομική κρίση. Ιδιαίτερα στη 
Μητρόπολή μας διατηρούμε τα Κοινωνικά Παντοπω-
λεία στη Λακατάμια, στο Τσέρι, στο Λυθροδόντα, στο 
Επισκοπειό, στην Κλήρου. Πολλές άπορες οικογένειες 
παίρνουν τρόφιμα από τα παντοπωλεία αυτά. Επομέ-
νως, και πολλά παιδιά επωφελούνται από αυτή την κοι-
νωνική δραστηριότητα της Εκκλησίας. Αρκετές φορές 
συνεργαζόμαστε με τη διεύθυνση των σχολείων και 
βοηθούμε κάποια άπορα παιδιά. 

3.Ποιο το μήνυμά σας προς τη νεολαία της 
Κύπρου; 
Επιθυμώ να απευθυνθώ στους νέους και ιδίως στους 
μαθητές των σχολείων μας και να τους πω ότι ο αγώ-
νας της γνώσης και της αρετής δεν είναι εύκολος. 
Χρειάζονται θυσίες και κόποι για να αποκτήσουμε 
αυτά τα αγαθά. Η κατάκτηση της γνώσης σήμερα είναι 
πολύ αναγκαία, γιατί οι γνώσεις πολλαπλασιάζονται 
με γεωμετρική πρόδο, σύμφωνα με έρευνες των παιδα-
γωγών. Όμως, πάντοτε, γνώμονας για την κατάκτηση 
της σωστής γνώσης πρέπει να είναι η δική σας αρετή. 
Πολλούς αιώνες πριν, ο Μέγας Βασίλειος, απευθυνό-
μενος προς τους νέους, τους συμβούλευε να διαβά-
ζουν τα βιβλία των Ελλήνων σοφών, αλλά από αυτές 
όλες τις γνώσεις που περιέχουν, να επιλέγουν μόνο τα 
ωφέλιμα στοιχεία. Έτσι, όπως κάνουν οι μέλισσες  που 
πλησιάζουν τις τριανταφυλλιές, αλλά ρουφούν μόνο 
το νέκταρ των ρόδων και αποφεύγουν τα αγκάθια. Και 
σίγουρα υπάρχουν πολλά αγκάθια μέσα στα βιβλία, 
στα περιοδικά, στις τηλεοράσεις, στο διαδίκτυο. Ας 
τα αποφεύγουμε αγαπητοί μου και ας περιοριζόμαστε 
μόνο στα ωφέλιμα στοιχεία.
Το γνωρίζω ότι οι πειρασμοί είναι πολλοί για τους νέ-
ους μας στη σημερινή εποχή. Ο Απόστολος Ιωάννης 
ενθαρρύνει τους νέους να είναι ισχυροί: «Νεανίσκοι 
ισχυροί εστέ και ο λόγος του Θεού εν υμίν μένει και 
νενικήκατε τον πονηρόν» (Α΄Ιωάν.2,12). Εμείς, ως 
Εκκλησία, θέλουμε να ενισχύουμε τους νέους και τις 
νέες μας, να τους κάνουμε ισχυρούς να αγωνίζονται 
τον καλόν αγώνα και να κατακτούν στεφάνους αρε-
τής και φιλοκαλίας. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, αλλά 
εσείς πρέπει να είστε δυνατοί να τους αντιμετωπίζετε. 
Οι δυσκολίες δεν πρέπει να σας κάμπτουν και να σας 
λυγίζουν.
Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχές μου στο προ-
σωπικό και στους μαθητές του Σχολείου αυτού, για 
μια πλούσια, αποδοτική και ευλογημένη νέα χρονιά.  

Η  Μητρόπολη Ταμασού και εγώ προσωπικά θα είμαι 
δίπλα σε σας και στους καθηγητές σας, για να σας 
βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
Προσέξετε σε αυτή τη νέα χρονιά να πάρετε εφόδια 
για μια σωστή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που 
διακατέχεται από αξίες και ιδανικά, όπως η αγάπη 
προς το Θεό και την πατρίδα και χαρακτηρίζεται από 
αρετές, όπως η αγάπη και η προσφορά προς το συνάν-
θρωπο, η δημοκρατικότητα, η αποδοχή και η συνεργα-
σία με τους συνανθρώπους μας. 
Οι καθηγητές σας θα σας δίνουν τις ευκαιρίες να 
εκφράζετε  τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας και 
να προβληματισθείτε για τα διάφορα θέματα που μας 
απασχολούν: εθνικά, θρησκευτικά, κοινωνικά κ.ά. Κυ-
ρίως όμως για το μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα που 
παραμένει πάντοτε ζωντανό και μας πληγώνει όλους. 
Αυτή η πληγή ας αποτελεί πηγή αγωνιστικότητας και 
αισιοδοξίας για όλους μας. Δεν πρέπει, αγαπητά μου 
παιδιά να αφήσουμε την απαισιοδοξία να μας διακατέ-
χει, αλλά να καλλιεργούμε μέσα σε ένα πνεύμα ομο-
ψυχίας και ενότητας την αγωνιστικότητά μας για ένα 
καλύτερο μέλλον της Πατρίδας μας.  
Συνεχίστε την προσπάθεια για να ανεβείτε στις πιο ψη-
λές κορυφές της γνώσης και της αρετής. Να γνωρίζετε 
ότι θα σας συνοδεύουν πάντοτε οι ευχές μας και οι 
προσευχές μας για την προκοπή σας. 
Εύχομαι σε όλους σας καλή και ευλογημένη χρονιά 
και πραγματοποίηση όλων των ευγενών στόχων και 
επιδιώξεών σας.  

Η Εκκλησία συντάσσεται με την 
Πολιτεία στον αντικατοχικό αγώνα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ HΣΑΪΑ

Αντρέας Τσαγγάρης, Γ1
Λούκας Χατζηλούκα, Γ1
Μαρίας Κάττου, Γ3
Γεωργία Νικολάου, Γ2
Ελισάβετ Χριστοδούλου, Γ1
Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2
Στέφανη Ηρακλέους, Γ1

Γνώμονας για την κατάκτηση της σωστής 
γνώσης πρέπει να είναι η αρετή των νέων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ AΒΡAAM ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μ ε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια  
χαιρετίζω την έκδοση της μαθη-
τικής εφημερίδας του σχολείου 

μας. Ο «Κόσμος μας» φιλοδοξεί να κατα-
γράψει τα δρώμενα της σχολικής ζωής, να 
θέσει προβληματισμούς, να αφουγκραστεί 
αγωνίες, να ενημερώσει, να ψυχαγωγήσει, 
να μοιραστεί εμπειρίες και βιώματα έξω από 
τα στενά πλαίσια της διδακτέας ύλης και των 
αναλυτικών προγραμμάτων.

Στόχος είναι αυτή η εφημερίδα να γίνει η 
διεισδυτική ματιά και η θαρραλέα φωνή της 
μαθητικής κοινότητας του Β΄ Περιφερειακού 
Γυμνασίου Λευκωσίας. Η ενεργός εμπλοκή 
των μαθητών είναι μια μοναδική εμπειρία, που 
παρέχει την ευκαιρία για εμπλουτισμό των 
γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 
και παράλληλα την εξοικείωσή τους  με το 
χώρο της δημοσιογραφίας.

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια τόσο 
στους μαθητές όσο και στους καθηγητές που 
τους καθοδήγησαν και κυρίως στο Β.Δ. κ. 
Θέμη Πολυβίου που ήταν και ο εμπνευστής 
της όλης προσπάθειας.

Μοναδική
εμπειρία…

“ Έπρεπε να γεράσω, αγόρι 
μου, για να μάθω τι είναι 
ευτυχία.

Τελικά ευτυχία 
είναι ένα ζευγάρι 
χέρια, δύο 
χέρια…

Αυτά που θα 
σε αγκαλιάσουν, θα σε 
κρατήσουν, θα σε κοιμήσουν, 
θα σε περιποιηθούν, θα 
σου μαγειρέψουν, θα σε 
χαϊδέψουν και στο τέλος θα 
σου κλείσουν τα μάτια.

Τα πολλά χέρια απλά σε 
κατσιάζουν… Χάσιμο χρόνου. 
Θα το δείς κι εσύ όσο 
μεγαλώνεις…” 

Θανάσης Βέγγος

Τι είναι 
ευτυχία…
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Θέματα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ THΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ. ΠΩΛΙΝΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

Η σχολική μας εφημερίδα δίνει σε όλους 
τους μαθητές την ευκαιρία να μπορέσουν 
να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους για 

θέματα επικαιρότητας που τους απασχολούν. Οι μα-
θητές μέσα από την εφημερίδα μπορούν να εκφρά-
σουν τις απόψεις τους πιο εύκολα. Με αυτό τον τρόπο 
μπορούν να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους, να 
ρωτήσουν και να μάθουν καινούριες απόψεις και ιδε-
ολογίες.

Η εφημερίδα του σχολείου μας ασχολείται με διάφο-
ρους τομείς, όπως οικονομικά, κοινωνικά, αθλητικά 
και πολιτιστικά θέματα. Έτσι οι μαθητές χωρίζονται 
σε διάφορες ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 

τους. Βασισμένοι στην ομάδα που επέλεξαν μπορούν 
να πάρουν συνεντεύξεις, να κάνουν έρευνες και να 
ανακαλύψουν περισσότερα πράγματα από ειδικούς. 
Ακόμη, έχουν τη ευκαιρία να πάρουν συνεντεύξεις 
από ηθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές και 
πολιτικούς.

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν έρευνες 
για τα προβλήματα των συμμαθητών τους, όπως με τα 
επαγγέλματα που προτιμούν, τις σημερινές ασχολίες 
τους και τι τους οδηγεί στο κάπνισμα. Επιπρόσθετα, 
οι μαθητές που εκπροσωπούν την εφημερίδα μας 
μπορούν να ασχοληθούν και με τα κοινωνικά θέματα. 
Να μάθουν για την ανεργία της χώρας μας, για τους 

κινδύνους του διαδι-
κτύου, κ.ά.

Όλα αυτά που ανα-
καλύπτουν και μα-
θαίνουν έχουν την 
ευκαιρία να τα γρά-
ψουν στην εφημερί-
δα και να μας δια-
φωτίσουν και εμάς 
με τις εργασίες τους.

Πωλίνα Πολυβίου,
Πρόεδρος Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

Έκφραση απόψεων

Η νύχτα έπεσε βαριά 
και μέσα στο σκοτάδι
βλέπεις φεγγάρι της 
βραδιάς
να γίνεται πετράδι.

Κανένας δεν περίμενε
πως κάτι θα γινόταν
και κάποιοι θα επέστρεφαν 
μετά από αιώνα.

Η θάλασσα εσείστηκε
ποτέ της δεν μπορούσε
τα καταχθόνια τα μυστικά 
ποτέ δεν συγκρατούσε.

Και, δυστυχώς, αφέθηκαν
στην κόρη την πανώρια,
χωρίς ο οίκτος να θωρεί
ούτε εμάς, ούτε αυτούς
μονάχα υποκριτές 
τρελλούς.

Τα άψυχα τα σώματα 
να βλέπουν παλικάρια
τα έμψυχα τα σώματα 
να αιωρούν κομμάτια.
Κομμάτια που 
στριμώχνονται
μες της καρδιάς τα 
σπλάχνα,
που τρεμοπαίζουν τη ζωή 
στου Άδη τα κατάρτια.

Τα μέταλλα σπιλώνονται 
την ιστορία χρόνων
που έκτισαν οι Κύπριοι
αιώνια στο χρόνο.

Μακρόσυρτη  ‘ναι των εν 
ζωή θανόντων
που ξεριζώθηκαν πικρά
εις πετρωμένο νότο. 

74-19
Γιώργος Δημητρίου, Β3

Κατεχόμενη γη
ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ: 
Μας δείχνει το χρέος μας
Χρίστη Δημητρίου, Γ5

Ο κατεχόμενος 
Πενταδάκτυ -
λος οφείλει 

το όνομά του στην κορυφή 
του, η οποία έχει το σχήμα 
παλάμης με πέντε δάχτυλα. 
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Δι-
γενής Ακρίτας στην προσπάθειά του να υπερπηδήσει 
την οροσειρά άφησε το αποτύπωμα της παλάμης του 
στο βουνό. Ο Πενταδάκτυλος αποτελείται από αλυσίδα 
βουνοκορφών. Το μήκος της οροσειράς ξεπερνά τα εκα-
τό χιλιόμετρα, ενώ το πλάτος της σπάνια υπερβαίνει τα 
πέντε. Χαρακτηρίζεται από απόκρημνες βουνοκορφές, 
χαράδρες και φαράγγια. Επίσης, υπάρχουν  πολλά επι-
φανειακά και υπόγεια σπήλαια, καταβόθρες και υπόγει-
ες σήραγγες.

Η στρατηγική θέση της οροσειράς του Πενταδακτύλου, 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του. Κατά το 11ο 
αιώνα, κτίστηκαν στις κορυφές του Πενταδακτύλου τρία 
φρούρια - του Αγίου Ιλαρίωνα, του Βουφαβέντου και της 
Καντάρας. Ελέγχοντας πρακτικά ολόκληρο το θαλάσ-
σιο χώρο από τον οποίο προέρχονταν τα εχθρικά πλοία, 
τα τρία αυτά κάστρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 
άμυνα του νησιού κατά τους αιώνες 11ο-14ο. Θέατρο 
σκληρών μαχών αποτέλεσε ο Πενταδάκτυλος κατά τη 
διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 1974. Μετά τη δεύ-
τερη φάση του πολέμου ολόκληρη η οροσειρά πέρασε 
στην κατοχή του τουρκικού στρατού και σχεδόν όλος ο 
ελληνοκυπριακός πληθυσμός εκτοπίστηκε. 

Σήμερα στον Πενταδάκτυλο εξακολουθεί να σταθμεύει 
μεγάλος αριθμός τουρκικών στρατευμάτων, ενώ η περι-
οχή αποτελεί κομμάτι της επικράτειας της αυτοανακηρυ-
χθείσας “ΤΔΒΚ”. Η σημαία της Τουρκίας σχεδιάστηκε 
με ασπρισμένες πέτρες στη νότια πλαγιά του Πενταδα-
κτύλου τη δεκαετία του 1980, ώστε να είναι ορατή από 
τη Λευκωσία και από μεγάλο μέρος της κεντρικής πεδι-
άδας της Κύπρου.

Σήμερα όμως εξαιτίας της άναρχης λατόμευσης η ορο-
σειρά του Πενταδακτύλου κινδυνεύει στο μέλλον να μην 
έχει δάχτυλα. Το πρόβλημα είναι ότι εξαιτίας της λατό-
μευσης ο Πενταδάκτυλος διαρκώς συρρικνώνεται και 
εφόσον συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο υπολογίζεται ότι 
σε 2 δεκαετίες ο Πενταδάκτυλος δε θα υπάρχει. 

Βλέποντας σήμερα τον Πενταδάκτυλο δε μπορείς να 
νιώσεις κάτι άλλο εκτός από στεναχώρια. Είναι ένα 
πραγματικό στολίδι της πατρίδας μας το οποίο δυστυ-
χώς είναι κατεχόμενο και σε μερικά χρόνια κινδυνεύει 
να εξαφανιστεί. Θα είναι μια πραγματική τραγωδία για 
την Κύπρο. Ορθός εκεί μας δείχνει το χρέος μας που 
δεν είναι άλλο από την λευτεριά της πατρίδας μας.

Ορθός εκεί μας δείχνει το χρέος μας που δεν είναι άλλο 
από την λευτεριά της πατρίδας μας
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Συνέντευξη

Σ ΗΜΑΝΤΙΚΟ και δύσκολο έργο επιτελεί 
η Βουλή, τονίζει σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα μας ο Πρόεδρος της Γιαννά-

κης Ομήρου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στο 
κοινοβουλευτικό έργο που προωθεί το σώμα για το 
καλό της δημόσιας εκπαίδευσης του τόπου.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Βου-
λής είναι η παρακάτω:

Είσθε ευχαριστημένος από τη λειτουργία 
της Βουλής;
Όπως γνωρίζετε η Βουλή αποτελεί την έκφραση της 
νομοθετικής εξουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αφού αυτή εγκρίνει τους νόμους.  Το έργο αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί επηρεάζει όλες τις 
πτυχές της ζωής του Κύπριου πολίτη.

Παράλληλα, με το καθεαυτό νομοθετικό της έργο, 
η Βουλή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο σε κρατι-
κούς και άλλους φορείς και συμμετέχει σε διεθνή 
φόρα και διεθνείς οργανισμούς, στα πλαίσια της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Από την ανάδειξη 
των πρώτων βουλευτών το 1960, με την ίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα, η Βουλή 
επιτελεί ένα σημαντικό και δύσκολο έργο.  Το έργο 
αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε έκταση, όγκο και 
εξειδίκευση και η διεκπεραίωσή του γίνεται πολλές 
φορές μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες και πιεστικές 
συνθήκες, λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού 
και άλλων διευκολύνσεων.

Προς επιβεβαίωση των πιο πάνω, να αναφέρω χα-
ρακτηριστικά δύο σημαντικούς σταθμούς ορόσημα 
που σημάδεψαν την κοινοβουλευτική μας ιστορία.  
Ο πρώτος σταθμός αφορά την περίοδο πριν και 
μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Μάιο του 2004, οπότε η Βουλή μας δούλεψε με 
πολύ γρήγορους ρυθμούς, για να καταστεί εφικτό 
να εναρμονιστούμε έγκαιρα με το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο, γεγονός βέβαια που στέρησε από τη Βουλή 
τη δυνατότητα να ακούσει σε έκταση τις απόψεις 
ενδιαφερομένων φορέων και οργανώσεων και να 
μελετήσει εξαντλητικά τα σχετικά νομοσχέδια.  Η 
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο συνεχίζεται 
και σήμερα.
 
Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η 
έγκριση από τη Βουλή των Μνημονιακών νομοσχεδί-
ων, δηλαδή των σχεδίων νόμου που πρέπει να εγκρι-
θούν από τη Βουλή ως αποτέλεσμα της υπογραφής 
του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα.  Να 
αναφέρω χαρακτηριστικά ότι από τον Αύγουστο του 
2011 και μέχρι σήμερα η Βουλή είχε ενώπιων της 
202 τέτοια νομοσχέδια, από τα οποία εγκρίθηκε η 
πλειοψηφία και εκκρεμούν σήμερα μόνο 12 σχέδια 
νόμου.  Η έγκριση των πιο πάνω νομοσχεδίων έγινε 
μέσα σε συνθήκες ασφυκτικών πιέσεων όσον αφο-

ρά τα χρονοδιαγράμματα, μέσα σε συνθήκες περι-
ορισμού των χειρισμών λόγω της υποχρέωσης μας 
να εναρμονιζόμαστε πιστά με τις εκάστοτε πρόνοιες 
του Μνημονίου, συνθήκες που δεν επέτρεψαν στη 
Βουλή να ακούσει στο βαθμό που θα επιθυμούσε 
τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων και ορ-
γανώσεων και περαιτέρω να επεξεργαστεί σε όση 
έκταση θα το επιθυμούσε αυτά τα σχέδια νόμου.

Τα πιο πάνω αποτελούν ενδείξεις των προσπαθειών 
που καταβάλλει η Βουλή για την υλοποίηση του συ-
νταγματικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, μέσα 
σε συνθήκες που θα μπορούσαν να ήταν καλύτε-
ρες.  Καταληκτικά θεωρώ ότι το έργο που επιτελεί 
η Βουλή είναι ιδιαίτερα σημαντικό και γενικά είμα-
στε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία της Βουλής 
μας τόσο σε επίπεδο των εκλελεγμένων εκπροσώ-
πων του λαού, των βουλευτών, όσο και στο επίπεδο 
του προσωπικού που καταβάλλει υπεράνθρωπες 
προσπάθειες.  Ταυτόχρονα όμως, ασκώντας και 
την αυτοκριτική μας θεωρούμε ότι το έργο αυτό θα 
μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο και να διορθω-
θούν κάποιες αδυναμίες και κενά που κατά καιρούς 
εντοπίζονται, προσπάθεια που βρίσκεται σε αέναη 
εξέλιξη.

Πώς βλέπετε τη συνεργασία εκτελεστικής 
και νομοθετικής εξουσίας;
Σε γενικές γραμμές υπάρχει πολύ καλή συνεργασία 
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.  Ειδικότε-
ρα, η νομοθετική εξουσία προσπαθεί πάντοτε να 
διευκολύνει το έργο της εκτελεστικής εξουσίας και 
με υπευθυνότητα και συνέπεια προσπαθεί να προω-
θούνται όλα τα σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα που 
αφορούν, την πρόοδο και την ευημερία του τόπου 
μας, έγκαιρα και σωστά.  Η συνεργασία αυτή, όπως 

όλες οι συνεργασίες, έχει και τις κατά καιρούς δια-
κυμάνσεις της, αλλά πάντα ο κοινός στόχος και η 
επιδίωξη είναι η ύπαρξη συνεργασίας προς όφελος 
του τόπου μας και των πολιτών του.  Για το σκοπό 
αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία κυβέρνησης και 
Βουλής και το αντίθετο, τόσο πριν τη διαμόρφωση 
σχεδίων νόμου όσο και κατά την εξέταση ενώπιον 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών σχεδίων νόμου και 
σ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας, έστω και αν κάπο-
τε οι απόψεις των δύο πλευρών δεν συμπίπτουν.  Σ’ 
όλες τις περιπτώσεις καταβάλλεται προσπάθεια για 
εξομάλυνση των όποιων διαφορών ώστε να διατη-
ρούνται οι αναγκαίες ισορροπίες για το καλό της 
πατρίδας μας.  Είναι όμως κοινά αποδεκτό ότι πάντα 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και γίνεται συνεχής 
προσπάθεια να αξιοποιούνται όλα τα κανάλια επι-
κοινωνίας, γιατί όλα τα προβλήματα πρέπει να επιλύ-
νονται μέσα από διάλογο, συναίνεση και συναντίλη-
ψη και με σεβασμό προς την αντίθετη άποψη.

Πώς προωθείτε μέσα από το κοινοβουλευ-
τικό έργο τη δημόσια εκπαίδευση;
Στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού 
έργου το νομοθετικό σώμα και ειδικότερα, η Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξετάζει μεγάλο 
αριθμό νομοθετημάτων αλλά και θεμάτων που αφο-
ρούν την δημόσια εκπαίδευση.

Για παράδειγμα, στο στάδιο της μελέτης ενός νομο-
σχεδίου ή κανονισμών που κατάθεσε η εκτελεστική 
εξουσία και τα οποία αφορούν τη δημόσια εκπαί-
δευση, η  Επιτροπή καλεί σε συνεδρία όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς ώστε να ενημερωθεί για τις 
πρόνοιες των εν λόγω νομοθετημάτων και να ακού-
σει τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών συμπερι-
λαμβανομένων και των εκπροσώπων των μαθητών 

για θέματα που τους αφορούν.  Στη συνέχεια η Επι-
τροπή υποβάλλει αριθμό ερωτημάτων, ώστε να μπο-
ρέσει να σχηματίσει ιδίαν άποψη και να τοποθετηθεί 
επί των νομοθετημάτων αυτών. Εάν η Επιτροπή το κρί-
νει σκόπιμο, αποφασίζει να επιφέρει σ’ αυτά όλες  
τις αναγκαίες βελτιωτικές αλλαγές προς όφελος 
της δημόσιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στα 
πλαίσια μελέτης του προϋπολογισμού του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Πολιτισμού δίνεται η ευκαιρία στο 
νομοθετικό σώμα να ασκήσει έλεγχο όσον αφορά 
την κατανομή και τη διάθεση κρατικών κονδυλίων, 
που αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση.

Σημειώνεται επίσης ότι πολύ συχνά και οι ίδιοι οι 
βουλευτές καταθέτουν προτάσεις νόμου οι οποίες 
εισηγούνται αλλαγές και βελτιώσεις σε υφιστάμε-
νες νομοθεσίες που ρυθμίζουν θέματα της δημό-
σιας εκπαίδευσης αλλά οι προτάσεις αυτές νόμου, 
δεν πρέπει με βάση το Σύνταγμα, να επιβαρύνουν 
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Όλα τα πιο πάνω νομοθετήματα, είτε πρόκειται για 
νομοσχέδια και κανονισμούς είτε για προτάσεις νό-
μου, μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων τη λειτουρ-
γία σχολείων, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, τα 
δημόσια  πανεπιστήμια, τους εκπαιδευτικούς, τη δι-
δακτέα ύλη και πολλά άλλα ζητήματα της δημόσιας 
εκπαίδευσης.

Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη  των πιο πάνω νομο-
θετημάτων, αυτά οδηγούνται για σκοπούς ψήφισης 
τους  στην ολομέλεια του σώματος.
Επισημαίνεται επίσης ότι η Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Παιδείας  μπορεί στα πλαίσια άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της, να εξετάζει εκτός από νομοθε-
τήματα και μεγάλο αριθμό θεμάτων που αφορούν 
τη δημόσια εκπαίδευση. Για  αυτό καλεί ενώπιον της 
όλα τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους 
φορείς και μεταξύ αυτών και εκπροσώπους των μα-
θητών, όπως την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 
Μαθητών, για να ακούσει τις απόψεις τους. Η επι-
τροπή αυτή πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχολεία.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στα πλαίσια των συζη-
τήσεων αυτών, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση προς 
την εκτελεστική εξουσία, ώστε να καταβληθεί προ-
σπάθεια επίλυσης των όποιων προβλημάτων παρα-
τηρούνται στο τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης, με 
στόχο πάντοτε το καλό της εκπαίδευσης και ειδικό-
τερα των παιδιών και  του εκπαιδευτικού έργου που 
επιτελείται.

Σημαντικό και δύσκολο το έργο της Βουλής
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ

Χαρά Χαραλάμπους, Γ5
Χρίστη Δημητρίου, Γ5
Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5
Μάριος Ρούσου, Γ1

Στόχος πάντοτε το καλό της εκπαίδευσης και ειδικότερα 
των παιδιών και του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται
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Συνέντευξη

Α διάκοπη, αφειδώλευτη συνεχής και δημι-
ουργική πρέπει να είναι η στήριξη στην 
παιδεία, μακριά από οικονομίστικες 

προσεγγίσεις, δημοσιονομικούς περιορισμούς και 
μνημονιακά μέτρα τονίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
Γιώργος Γεωργίου που υπηρέτησε και ως μάχιμος 
εκπαιδευτικός.

Η συνέντευξη με το βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργο Γε-
ωργίου είναι η παρακάτω: 

Πώς μπορείτε μέσα από τη θέση σας, ως 
εκπρόσωποι του λαού στη Βουλή να βοη-
θήσετε:
α) Την παιδεία του τόπου και ειδικά εμάς τους 
μαθητές της υπαίθρου;
β)  Τα χιλιάδες παιδιά που λόγω της οικονομι-
κής κρίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
και άλλα προβλήματα;

Πάγια μας θέση είναι ότι για την παιδεία η στήρι-
ξη θα πρέπει να είναι αδιάκοπη, αφειδώλευτη, συ-
νεχής και δημιουργική μακριά από οικονομίστικες 
προσεγγίσεις, δημοσιονομικούς περιορισμούς και 
μνημονιακά μέτρα. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
πρέπει να επιταχυνθεί, στους σχεδιασμούς τους 
οποίους έχει συμφωνηθεί, και να υλοποιηθεί.

Ως ΑΚΕΛ αναδείξαμε και προτείνουμε διάφορα μέ-
τρα για στήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
των μαθητών και των οικογενειών, όπου σήμερα με 
τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες τα προβλή-
ματα αυτά είναι πιο οξυμένα. Θέσαμε εποικοδομη-
τικές προτάσεις για συζήτηση στην Κοινοβουλευτι-
κή Επιτροπή Παιδείας και στο αρμόδιο Υπουργείο 
όπως:

-Η καταβολή τελών, για τα λεωφορεία από τους μα-
θητές και τις οικογένειες, πρέπει να εκλείψει.
-Λειτουργία προγραμμάτων απασχόλησης τα απο-
γεύματα και του θεσμού του ανοικτού σχολείου σε 
Κοινότητες της υπαίθρου.
-Επέκταση και ένταξη παιδιών στα δημόσια και κοι-
νοτικά νηπιαγωγεία από την ηλικία των 2,8 χρόνων.
-Επέκταση των προγραμμάτων και των Κρατικών Ιν-
στιτούτων Επιμόρφωσης σε όλες τις Κοινότητες και 
στην ύπαιθρο μακριά από τους στενούς δημοσιο-
νομικούς-οικονομικούς-αριθμιτικούς περιορισμούς.
-Λειτουργία των σχολείων την καλοκαιρινή περίοδο 
ώστε να υπάρχει δημιουργική απασχόληση και οι-
κονομική ελάφρυνση των οικογενειών.

Ως ΑΚΕΛ στόχος και υπόσχεση μας είναι η συ-
νεχής παρακολούθηση των ζητημάτων και η δημι-
ουργική-εποικοδομιτική μας στάση για βελτίωση 
των συνθηκών, την αναβάθμιση των σχολείων και 
η στήριξη μας στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και 

λειτουργούς παιδείας.

Πώς προωθείτε μέσα από το έργο σας το 
κυπριακό πρόβλημα;
Το κυπριακό πρόβλημα ως θέμα εισβολής και κα-
τοχής παραμένει πρώτιστη μας προτεραιότητα και 
ο στόχος είναι η απελευθέρωση, η επανένωση της 
Πατρίδας μας και η ειρηνική συμβίωση στα πλαίσια 
της λύσης του κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ και τη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία 
με μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγέ-
νεια.

Στηρίζουμε και υποστηρίζουμε το διάλογο ανάμεσα 
στους διαπραγματευτές των δύο Κοινοτήτων και εκ-
φράζουμε στο Εθνικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο 
Αρχηγών τις θέσεις και απόψεις μας.

Μέσω της συμμετοχής μας στα Διεθνή και Ευρωπαϊ-
κά φόρα ενημερώνουμε στην ορθή βάση τις πτυχές 
του κυπριακού προβλήματος και την αδιαλλαξία 
της Τουρκίας στις προσπάθειες επίλυσης του κυπρι-
ακού και συμβάλλουμε στην έγκριση ψηφισμάτων 
και καταδίκης της Τουρκίας.

Η ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής διπλωματίας τα 
τελευταία χρόνια είναι θετική και χρήζει περαιτέρω 
αναβάθμισης ώστε η παρουσία μας να είναι αδιά-
λειπτη και συνεχής.

Η επαναπροσέγγιση μεταξύ των 2 Κοινοτήτων, οι 
προσπάθειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης του 
λαού, η ειρηνική συνύπαρξη, οι δικοινοτικές εκδη-
λώσεις βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και 
είναι μέρος της καθημερινότητας μας.

Αδιάκοπη, συνεχής και 
αφειδώλευτη πρέπει να 

είναι η στήριξη στην παιδεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
Μαρία Κάττου, Γ3
Βασιλική Μηνά, Γ3
Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3

Ο ι Βουλευτές έχουν καθήκον και υπο-
χρέωση να εντοπίζουν έγκαιρα τα 
όποια προβλήματα, να εισηγούνται 

λύσεις και να θεσμοθετούν, προκειμένου κανένα 
παιδί της υπαίθρου να μην αισθάνεται μαθητής 
δεύτερης κατηγορίας, τονίζει ο βουλευτής του 
ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος σε συνέντευξη του 
στην εφημερίδα μας.

Ο κ. Δίπλαρος αναφερόμενος στο Κυπριανό το-
νίζει ότι προτεραιότητα και βασική επιδίωξη κάθε 
Κύπριου πολιτικού και κάθε Κύπριου είναι η επί-
λυση του προβλήματος και η επανένωση της πα-
τρίδας μας.
Η συνέντευξη με τον κ. Δίπλαρο είναι η παρακά-
τω:

Πώς μπορείτε μέσα από τη θέση σας, ως 
εκπρόσωποι του λαού στη Βουλή να βο-
ηθήσετε:
Την παιδεία του τόπου και ειδικά εμάς 
τους μαθητές της υπαίθρου;
Σίγουρα είναι πολλά αυτά που μπορούν να γίνουν 
για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της 
παιδείας μας αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι οι 
ενέργειες που γίνονται εκ μέρους του Υπουργείου 
Παιδείας αλλά και του ίδιου του Υπουργού κινού-
νται προς την ορθή κατεύθυνση. Μέσα από ένα 
ώριμο, εποικοδομητικό διάλογο, με διαφάνεια και 
γνώμονα πάντα το καλό της παιδείας μας, πολλά 
εμπόδια που σήμερα παρουσιάζονται στο δρό-
μο προς την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος θα ξεπεραστούν. Όσον αφορά στα 
παιδιά, κυρίως της υπαίθρου, και για  την παροχή 
καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης, για μας ως 
βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελεί 
προτεραιότητα. Έτσι μέσα από το ρόλο τον οποίο 
η κοινωνία μας ανέθεσε έχουμε καθήκον και υπο-
χρέωση να εντοπίζουμε έγκαιρα τα όποια προβλή-
ματα, να εισηγούμαστε λύσεις και να θεσμοθε-
τούμε, προκειμένου κανένα παιδί της Υπαίθρου να 
μην αισθάνεται μαθητής δεύτερης κατηγορίας και 
καμία οικογένεια να μην αναγκάζεται να μετακομί-
σει στα αστικά κέντρα, προκειμένου να εξασφαλί-
σει βασική εκπαίδευση για το παιδί της. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που τα προβλήματα των σχολείων 
της υπαίθρου μας απασχόλησαν στην Επιτροπή 
Παιδείας και δρομολογήσαμε λύσεις  
 
Τα χιλιάδες παιδιά που λόγω της οικονο-
μικής κρίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά οι-
κονομικά και άλλα προβλήματα;
Σίγουρα η λαίλαπα της οικονομικής κρίσης δεν 
άφησε κανένα σπίτι ανεπηρέαστο, ωστόσο το μέ-
γεθος της ζημιάς σε κάποια σπίτια υπήρξε πολύ 

μεγαλύτερο από κάποια αλλά. Πολλά νοικοκυριά 
έχουν φτάσει στα όρια της φτώχειας, της πείνας 
και της εξαθλίωσης. Λανθασμένοι πολιτικοί χει-
ρισμοί, προχειρότητα και αβίαστες αποφάσεις 
μας οδήγησαν σήμερα στο να λάβουμε μέτρα, 
σε συνεργασία πάντα με ομάδες ευαισθητοποι-
ημένων πολιτών, στο να στήσουμε κοινωνικά πα-
ντοπωλεία, συσσίτια, αλλαγή και εκσυγχρονισμό 
της επιδοματικής πολιτικής και πολλά αλλά. Η 
όλη προσπάθεια μας, ωστόσο, αποσκοπούσε 
στο κάθε οικογένεια και κάθε άτομο ξεχωριστά 
να έχει τουλάχιστον τα απαραίτητα μέσα για την 
επιβίωση του. Αν και αυτό δεν είναι αρκετό… Αυτό 
που άμεσα απαιτείται είναι η δημιουργία έργων 
ανάπτυξης και το άνοιγμα θέσεων εργασίας έτσι 
ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να έχει μια προσο-
δοφόρα εργασία.    

Πώς προωθείτε μέσα από το έργο σας το 
κυπριακό πρόβλημα;
Η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και η επα-
νένωση της πατρίδας μας αποτελεί βασική επιδίω-
ξη του κάθε Κύπριου πολιτικού, του κάθε Κύπριου 
πολίτη. Μια λύση που θα σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και θα εδράζεται σε αρχές και αξίες 
που δεν θα υπονομεύουν τα συμφέροντα και την 
ποιότητα ζωής όλων των πολιτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οπότε ο κάθε ένας από μας μέσα 
από το ρόλο και τη θέση που υπηρετεί έχει καθή-
κον και υποχρέωση, στο βαθμό που του αναλο-
γεί, να υπενθυμίζει σε οποιαδήποτε έδρανο ή φό-
ρουμ βρεθεί ότι η Κύπρος είναι μια μοιρασμένη 
πατρίδα, κατεχόμενη από ξένα στρατεύματα. Και 
ότι ευχή κάθε Κύπριου πολίτη είναι η ΑΠΕΛΕΥΘΕ-
ΡΩΣΗ της πατρίδας μας. Από τη δική μου θέση 
αυτό πράττω και αυτό θα συνεχίσω να πράττω μέ-
χρι την τελική δικαίωση.  

Τα παιδιά της υπαίθρου 
δεν πρέπει να αισθάνονται 

μαθητές β’ κατηγορίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΕΥΘΥΜΙΟ ΔΙΠΛΑΡΟ

Γεωργία Νικολάου, Γ2
Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ5
Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Χρίστη Δημητρίου, Γ5
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5



7

Σ τόχος των βουλευτών είναι να προλα-
βαίνουν και όχι να καταστέλλουν τα 
προβλήματα τονίζει στη συνέντευξη του 

στην εφημερίδα μας, ο βουλευτής της Συμμαχίας 
Πολιτών Νίκος Κουτσού.

Αναλυτικά η συνέντευξη με το βουλευτή Νίκο 
Κουτσού είναι η παρακάτω:

1. Πώς μπορείτε μέσα από τη θέση σας, 
ως εκπρόσωποι του λαού στη Βουλή να 
βοηθήσετε: α) Την παιδεία του τόπου και 
ειδικά εμάς τους μαθητές της υπαίθρου;

Καταρχήν να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ για 
την έκδοση και να σας εκφράσω τις καλύτερες 
μου ευχές όσο για τις γιορτές που έρχονται όσο 
και για την έκδοση σας. Απαντώντας στα ερωτή-
ματα σας θα σας παρακαλούσα να σημειώσετε 
τα εξής: 

1α) Πριν γίνουμε εκπρόσωποί του λαού στη Βου-
λή λειτουργούμε ο καθένας στο κόμμα του, το 
οποίο έχει πρόγραμμα και όραμα για κάθε περί-
πτωση. Η πρώτη βοήθεια εντοπίζεται στο εάν και 
κατά πόσο το κόμμα στο οποίο ο καθένας μας 
είναι ενταγμένος έχει όραμα που αφορά ολόκλη-
ρο το κράτος, ειδικά για την παιδεία και το οποίο 
κάνει και παράγει ανθρώπους δημοκρατικούς 
που να αγαπούν την ειρήνη. Η δεύτερη συμβολή 
για την παιδεία είναι οι συζητήσεις στην ολομέ-
λεια και οι αποφάσεις της να βρίσκονται σε συ-
νάρτηση με το όραμα και τους στόχους του κάθε 
κόμματος στο οποίο ανήκουμε. Η τρίτη δυνατό-
τητα είναι μέσα από την Επιτροπή Παιδείας όπου 
εξειδικεύονται τα θέματα και παράγεται η ύλη που 
θα προωθηθεί στην ολομέλεια. Η βοήθεια που 
δίδουμε μέσα από τους τρεις τρόπους που ανέ-
φερα πιο πάνω, αφορά ολόκληρη την παιδεία και 
υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους μαθητές της 
υπαίθρου, που παρουσιάζουν και την ιδιομορφία 
να ανταγωνίζονται τους μαθητές που ζούνε στις 
πόλεις, με λιγότερα μέσα.

β) Τα χιλιάδες παιδιά που λόγω της οικο-
νομικής κρίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά και άλλα προβλήματα;      

1β) Ο στόχος των βουλευτών είναι να προλαβαί-

νουν και όχι να καταστέλλουν τα προβλήματα 
που θα δημιουργηθούν στην κοινωνία μας, είτε 
οικονομικά είτε άλλα. Δυστυχώς, στην παρούσα 
περίπτωση ως βουλευτές δεν μπορέσαμε να συμ-
βάλουμε στην αποφυγή των προβλημάτων, που 
μας έφεραν στην κατάσταση που βρισκόμαστε. 
ΓΓ αυτό έχοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς 
που έχει η νομοθετική εξουσία, προσπαθούμε να 
συμβάλουμε και να βοηθήσουμε όσους μπορούν 
με τη σειρά τους να επιλύσουν τα σοβαρά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας. 
Εκεί που μπορούμε ενεργούμε και από μόνοι μας 
κατευθείαν.

2. Πώς προωθείτε μέσα από το έργο σας 
το κυπριακό πρόβλημα;

Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να προωθηθεί είτε 
μέσα από τη Βουλή είτε μέσα από τη Ευρωβουλή, 
καθώς και με τη συμμετοχή στο Εθνικό Συμβού-
λιο, με σωστή ανάλυση και ρεαλιστικές εισηγή-
σεις σε όλα τα όργανα. Καθώς και στην κοινωνία 
την ίδια για να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του 
κυπριακού προβλήματος και να βρει το σωστό 
τρόπο αντιμετώπισης του. Ορθότητα των αποφά-
σεων προϋποθέτει ορθότητα στην ενημέρωση και 
σωστή και ρεαλιστική εκτίμηση των δεδομένων.

Oι βουλευτές πρέπει
να προλαβαίνουν και όχι να 

καταστέλλουν τα προβλήματα 

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ:

Ο τομέας της παιδείας δεν πρέπει να 
είναι το θύμα της οικονομικής κρί-
σης, τονίζει ο βουλευτής του Κ.Σ. 

ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδής, υπογραμμίζοντας πως 
μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να βρούμε 
λύσεις στα διάφορα κοινωνικοοικονομικά προ-
βλήματα που υπάρχουν στον τόπο μας.
Έχουμε ως στόχο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. 
Νικολαϊδης μια αναβαθμισμένη παιδεία μακριά 
από τις πολιτικές της λιτότητας.
Αναλυτικά η συνέντευξη με το βουλευτή του Κ.Σ. 
ΕΔΕΚ Νίκο Νικολαϊδη είναι η παρακάτω:

Πώς μπορείτε μέσα από τη θέση σας, ως 
εκπρόσωποι του λαού στη Βουλή να βο-
ηθήσετε:
α) Την παιδεία του τόπου και ειδικά εμάς 
τους μαθητές της υπαίθρου;
β) Τα χιλιάδες παιδιά που λόγω της οικο-
νομικής κρίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά και άλλα προβλήματα;
α) Ζούμε σε μια εποχή που η οικονομική κρίση 
έχει επηρεάσει αρνητικά πολλούς τομείς μεταξύ 
των οποίων και την εκπαίδευση. Παρόλα αυτά 
είμαστε πεπεισμένοι ότι ο τομέας της παιδείας 
δεν πρέπει να είναι το θύμα αυτής της κρίσης. 
Αντίθετα θεωρούμε πως μέσα από την εκπαίδευ-
ση μπορούμε να βρούμε λύσεις στα διάφορα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που υπάρχουν 
στον τόπο μας. Έχουμε, δηλαδή, ως στόχο μια 
αναβαθμισμένη παιδεία μακριά από τις πολιτικές 
της λιτότητας. Οραματιζόμαστε μια πραγματική 
δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, ένα σχολείο που 
θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τον αλληλο-
σεβασμό, τη συνεργασία μαθητών, γονέων και 
εκπαιδευτικών, ένα σχολείο που θα δίνει στους 
μαθητές όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για να επι-
βιώσουν σε ένα εξελιγμένο και τεχνολογικά ανα-
βαθμισμένο περιβάλλον. Επιδιώκουμε ισότητα 
ευκαιριών σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως 
χώρου διαμονής. Προς αυτή τη κατεύθυνση, για 
παράδειγμα, στηρίζουμε τη δωρεάν μεταφορά 
μαθητών μέσω των δημόσιων συγκοινωνιών, ανα-
βάθμιση των σχολικών μονάδων που βρίσκονται 
στην ύπαιθρο, έτσι ώστε να παρέχονται στους 
μαθητές της υπαίθρου, αυτά που απολαμβάνουν 
και οι μαθητές των πόλεων. Τασσόμαστε ενάντια 
στην άκριτη υποβάθμιση σχολείων της υπαίθρου 
με τη δικαιολογία των οικονομικών προβλημά-
των. Αντιθέτως, συνδέουμε την επιβίωση της υπαί-
θρου με την επιβίωση και αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης στις κοινότητες της Κύπρου, 
ανεξαρτήτως κόστους. Επιπλέον, διεκδικούμε 
επιχορήγηση από κυβερνητικά κονδύλια έργων 
που θα αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των 
μαθητών στην ύπαιθρο, όπως δωρεάν διαδίκτυο 
στις κοινότητες, αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, 
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων 
σχετικών με τις ανάγκες των νέων της υπαίθρου 
έργων. Με στόχο την προώθηση αυτών των θέ-
σεων καταθέτουμε σχετικές προτάσεις νόμου, 
εγγράφουμε θέματα στη Βουλή με στόχο να πι-
έσουμε την εκτελεστική εξουσία προς αυτή την 
κατεύθυνση και επισκεπτόμαστε κοινότητες της 
Κύπρου έτσι ώστε να ακούσουμε από πρώτο χέρι 
τα προβλήματά τους, τις απόψεις, προωθώντας 
ταυτόχρονα δίκαια αιτήματά τους και προσπαθώ-
ντας να επιλύσουμε τα προβλήματά τους.

β) Είναι αλήθεια ότι πολλά νοικοκυριά, πολλοί 
συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονο-
μικά προβλήματα. Θύματα αυτής της κατάστα-
σης είναι, δυστυχώς, και χιλιάδες παιδιά που το 

κράτος οφείλει να στηρίξει. Μέσα από τη δράση 
μας στη Βουλή προσπαθούμε να αντιτασσόμα-
στε στις πολιτικές λιτότητας που δημιουργούν 
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και διεκδικούμε 
αύξηση των κοινωνικών παροχών για τις ευάλω-
τες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού μέσα από 
προτάσεις νόμου και θέσεις που καταθέτουμε 
κατά καιρούς. Επιπλέον στηρίζουμε τους διάφο-
ρους οργανισμούς που στηρίζουν τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και άλλα 
προβλήματα και εμείς με τη σειρά μας ως ΕΔΕΚ 
οργανώνουμε εκστρατείες με στόχο να συγκε-
ντρώνουμε τρόφιμα αλλά και σχολικά είδη για 
αυτά τα παιδιά.

2) Πώς προωθείτε μέσα από το έργο σας 
το κυπριακό πρόβλημα;
Ως ΕΔΕΚ επιδιώκουμε μια λύση δίκαιη, βιώσιμη 
και δημοκρατική. Μια πατρίδα πραγματικά ελεύ-
θερη, χωρίς δεσμεύσεις. Μια πατρίδα όπου όλοι 
οι μόνιμοι κάτοικοί της θα έχουν ίσα δικαιώματα 
και ίσες υποχρεώσεις ανεξαρτήτως εθνικότητας 
και θρησκείας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αγωνιζό-
μαστε ώστε η πατρίδα μας να απελευθερωθεί το 
συντομότερο δυνατό. Κινούμενοι προς αυτή την 
κατεύθυνση, προωθούμε πολιτικές που έχουν ως 
στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του νησιού 
μας. Μετά την ανακάλυψη του φυσικού αερίου 
στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η 
Κύπρος μπορεί πλέον να διαδραματίσει πιο ση-
μαντικό ρόλο στην περιοχή μας και βρίσκεται σε 
ευνοϊκότερη θέση ώστε να διεκδικήσει πολύ πε-
ρισσότερα και σε ευνοϊκότερες συνθήκες προς 
όφελος του συνόλου του λαού μας. Μέσα από 
τη δράση μας στη Βουλή προσπαθούμε επίσης 
να διαφωτίσουμε διάφορα κράτη, οργανισμούς 
και προσωπικότητες του εξωτερικού σχετικά με 
το κυπριακό πρόβλημα με σκοπό την στήριξη της 
διεθνούς κοινότητας προς αντιμετώπιση της πα-
ράνομης εισβολής και σαραντάχρονης κατοχής 
της μισής μας πατρίδας.

Στόχος μια αναβαθμισμένη 
παιδεία μακριά από τις 
πολιτικές της λιτότητας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ Κ.Σ. ΕΔΕΚ ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Ελισάβετ Χριστοδούλου, Γ1
Στέφανη Ηρακλέους, Γ1
Ανδρέας Τσαγγάρης, Γ1
Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Μαρία Πεττεμερίδου, Γ4

Μέσα από την εκπαίδευση 
μπορούμε να βρούμε 
λύσεις στα διάφορα 

κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα που 

υπάρχουν στον τόπο μας

Συνέντευξη

Μαρία Κάττου, Γ3
Βασιλική Μηνά, Γ3
Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3
Άντρεα Κωνσταντίνου, Γ4
Ραφαέλλα Γεωργίου,Γ4
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Συνεντεύξεις

Η ΒΟΥΛΗ μπορεί να υιοθετήσει νόμους 
προς όφελος των μαθητών της υπαί-
θρου τονίζει σε συνέντευξή της στην 

εφημερίδα μας η βουλευτης του ΔΗΚΟ Αθηνά Κυ-
ριακίδου.

Για παράδειγμα, υπογραμμίζει η κα Κυριακίδου, 
μπορεί να δώσει κίνητρα στους μαθητές και στις οι-
κογένειές τους, για να παραμείνουν στην ύπαιθρο, 
ενισχύοντας τα σχολεία της υπαίθρου με υποδομές 
και ανθρώπινο δυναμικό.

Αναλυτικά η συνέντευξη με την Αθηνά Κυριακίδου 
είναι η παρακάτω:

Πώς μπορείτε μέσα από τη θέση σας, ως 
εκπρόσωποι του λαού στη Βουλή να βοη-
θήσετε:
•Την παιδεία του τόπου και ειδικά εμάς 
τους μαθητές της υπαίθρου;
•Τα χιλιάδες παιδιά που λόγω της οικονο-
μικής κρίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά οι-
κονομικά και άλλα προβλήματα;

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει δύο σημαντικά 
καθήκοντα. Το πρώτο, αφορά τη ψήφιση νόμων και 
το δεύτερο αφορά την άσκηση κοινοβουλευτικού 

ελέγχου. Μέσα 
από την ψήφιση 
νόμων, η Βουλή 
μπορεί να υιο-
θετήσει νόμους 
προς όφελος 
των μαθητών 
της υπαίθρου. 
Για παράδειγ-
μα, μπορεί να 
δώσει κίνητρα 
στους μαθητές 
και στις οικο-
γένειες τους, 
για να παραμεί-
νουν στην ύπαι-
θρο, ενισχύοντας τα σχολεία της υπαίθρου με υπο-
δομές και ανθρώπινο δυναμικό. Το κάθε κίνητρο 
όμως, πρέπει να δίνεται σε ένα σωστό πλαίσιο που 
να λαμβάνει υπόψη τόσο το όφελος των μαθητών 
όσο και τις δυνατότητες του κράτους. Παράλληλα, 
μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, η Βουλή 
μπορεί και πρέπει να ελέγχει αν όλα όσα έχει ψη-
φίσει τηρούνται και εφαρμόζονται σωστά από την 
κυβέρνηση.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, 

ως Βουλευτές 
πρέπει να δια-
σφαλίσουμε ότι 
η Κύπρος δεν 
θα βρεθεί ξανά 
σε αυτή την 
κακή οικονομι-
κή κατάσταση. 
Πρέπει να ψη-
φίσουμε διαδι-
κασίες ελέγχου 
ώστε το κράτος 
να λειτουργεί 
καλύτερα αλλά 
και οι πυλώνες 
στους οποί-

ους βασίζεται η οικονομία δεν θα καταρρεύσουν 
ξανά. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι μέχρι 
η Κύπρος να βγει από την κρίση, όλοι όσοι έχουν 
πραγματική ανάγκη θα ζουν με αξιοπρέπεια, ειδικό-
τερα, τα παιδιά τα οποία είναι τα μεγαλύτερα θύμα-
τα αυτής της κατάστασης. Το σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας στην Κύπρο βρίσκεται σε μια μεταβατική 
περίοδο καθώς υφίσταται μεταρρύθμιση. Πρέπει 
να στηρίξουμε της προσπάθειες που γίνονται και 
όπου εντοπίζονται λάθη να τα διορθώνουμε.

Πώς προωθείτε μέσα από το έργο σας το 
κυπριακό πρόβλημα;
Ως Βουλευτής, έχω την ευκαιρία να συμμετέχω 
στην αντιπροσωπεία της κυπριακής Βουλής στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (ΚΣΣΕ). Ιδρύθηκε το 1949 και σε αυτή 
συμμετέχουν Βουλευτές από 46 χώρες. Βασικός 
σκοπός ίδρυσής της είναι η προάσπιση της δημο-
κρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της έννομης 
τάξης, της κοινωνικής συνοχής, της ασφάλειας των 
πολιτών και της πολυπολιτισμικότητας.

Η ΚΣΣΕ ασχολείται συνεχώς με βασικές πτυχές του 
κυπριακού προβλήματος και κατά καιρούς, υιοθετεί 
σχετικά ψηφίσματα. Μέσα από τη συμμετοχή μου, 
τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοι μου, προσπα-
θούμε να διασφαλίσουμε το σωστό περιεχόμενο 
των ψηφισμάτων και να διαφωτίσουμε τους ξένους 
βουλευτές σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα.

Η Βουλή μπορεί να υιοθετήσει νόμους 
προς όφελος των μαθητών της υπαίθρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2
Βασιλική Μηνά, Γ3
Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Δήμητρα Παπαπέτρου, Γ5
Κυριάκος Αρναούτης, Γ6

Ο ι Οικολόγοι, κάθε χρόνο, ενισχύουμε 
οικονομικά στις αρχές της χρονιάς 
άπορους μαθητές, για να αποκτήσουν 

τα χρειαζόμενα σχολικά είδη, τονίζει σε συνέντευ-
ξη του στην εφημερίδα μας ο βουλευτής και Πρό-
εδρος του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντι-
στών Γιώργος Περδίκης.

Ως βουλευτής δεν έχω ψηφίσει μέτρα που έχουν 
μειώσει τις κρατικές χορηγίες προς τους πολύτε-
κνους, τις φοιτητικές και  μαθητικές χορηγίες και τα 
επιδόματα των μονογονεϊκών οικογενειών, αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής των Οικολόγων.

Αναλυτικά η συνέντευξη με το Γιώργο Περδίκη είναι 
η παρακάτω:

1.Πώς μπορείτε μέσα από τη θέση σας ως 
εκπρόσωπος του λαού στη Βουλή να βοη-
θήσετε:
a.Την παιδεία του τόπου και ειδικά εμάς τους 
μαθητές της υπαίθρου;
β.Τα χιλιάδες παιδιά που λόγω της οικονομικής 
κρίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και 
άλλα προβλήματα;

Από τη θέση μου ως εκπρόσωπος των Οικολόγων 
στην Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων προ-
σπαθώ να παρακολουθώ και να τοποθετούμαι 
σε όλα τα θέματα και βεβαίως και για τα θέματα 
που αφορούν την Παιδεία. Αν και δεν είμαι μέλος 

της συγκεκριμένης 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής, όπως 
προσέξατε και κατά 
την επίσκεψη σας 
στις 9/12 στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, 
συχνά μετέχω στις 
συνεδριάσεις της 
Επιτροπής. Δεν είναι 
μάλιστα σπάνιο να 
συζητιούνται θέματα 
που έχω εγγράψει ή 
ακόμα και προτάσεις 
νόμου. Προς τούτο 
διατηρώ πολύ καλές 
σχέσεις με τον Πρό-
εδρο και τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας, 
τους οποίους και 
ευχαριστώ για τη συ-
νεργασία τους. 

Όσον αφορά ειδικά τα παιδιά των σχολείων της 
υπαίθρου, πρέπει να σας ενημερώσω ότι σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις έχω εγγράψει θέματα προς 
συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων που αφο-
ρούν τα προβλήματα των εκπαιδευτηρίων την ύπαι-
θρο και ειδικά των απομακρυσμένων περιοχών της 
υπαίθρου όπως της Πάφου, της Τηλλυρίας, της 

Πιτσιλλιάς, της Μαραθά-
σας κ.ο.κ.

Τέλος, όσον αφορά τους 
μαθητές που αντιμετωπί-
ζουν λόγω οικονομικής 
κρίσης σοβαρά οικονο-
μικά προβλήματα, πρέ-
πει να σας πω ότι από το 
2009 είχα προωθήσει την 
ιδέα της παροχής πρωι-
νού σε άπορους μαθητές 
και μάλιστα θυμούμαι 
ότι είχα υποδείξει στους 
αρμοδίους ότι υπήρχαν 
και σχετικά Ευρωπαϊκά 
προγράμματα χορηγιών. 
Παρόμοιες πρωτοβουλίες 
είχαμε σε προηγούμενα 
χρόνια για τα γεύματα 
από φρούτα και λαχανικά. 
Ακόμα πρέπει να σας πω 
ότι ως Οικολόγοι κάθε 

χρόνο ενισχύουμε οικονομικά στις αρχές της χρο-
νιάς άπορους μαθητές για να αποκτήσουν τα χρεια-
ζούμενα σχολικά είδη. Τέλος πρέπει να σας πω ότι 
ως βουλευτής δεν έχω ψηφίσει (όπως η συντριπτική 
πλειοψηφία των βουλευτών), μέτρα που έχουν μειώ-
σει τις κρατικές χορηγίες προς τους πολύτεκνους, 
τις φοιτητικές και μαθητικές χορηγίες και τα επιδό-
ματα των μονογονεϊκών οικογενειών.

2.Πώς προωθείτε μέσα από το έργο σας το 
κυπριακό πρόβλημα;

Όσον αφορά το Κυπριακό, θα ήθελα κατ’ αρχήν 
να πω ότι δυστυχώς επικράτησε η άποψη ότι η Βου-
λή των Αντιπροσώπων δεν πρέπει να ασχολείται με 
την ουσία του Κυπριακού. Προσωπικά διαφωνώ με 
αυτήν την κυρίαρχη θέση. Πιστεύω ότι το Κυπριακό, 
δηλαδή το πρόβλημα της Τουρκικής εισβολής, της 
κατοχής, των εποίκων, των αγνοουμένων, πρέπει να 
απασχολεί το Κοινοβούλιο των Κυπρίων. Πολλές 
φορές και όχι μόνο σε αρμόδιες επιτροπές όπως 
π.χ. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Αγνοουμένων 
και Εγκλωβισμένων κ.ο.κ. αλλά και στην ολομέ-
λεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητήσαμε την 
εγγραφή και συζήτηση τέτοιων θεμάτων. Το πιο ση-
μαντικό που πρέπει να γίνεται είναι η χρησιμοποίη-
ση των διεθνών σχέσεων της Βουλής για προβολή 
των δικαίων του Κυπριακού λαού, ανάμεσα στους 
ξένους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς. Προσω-
πικά και ως Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, 
δίνουμε πολλή σημασία και σε αυτό το θέμα, πάντα 
βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.

Οι Οικολόγοι ενισχύουν οικονομικά 
άπορους μαθητές στην αρχή κάθε χρονιάς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΕΡΔΙΚΗ

Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
Γεωργία Νικολάου, Γ2
Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5
Γιώργος Πολυδώρου, Γ6



9

Συνέντευξη

Ε ίμαστε στην καλύτερη 
ηλικία, τη χειρότε-
ρη εποχή! Ρίξε 

μια ματιά γύρω σου... 
Υπάρχει κάτι που αναγνω-
ρίζεις; Είναι η κοινωνία 
που θα ήθελες;

Η απάντηση είναι αναμφισβή-
τητα στο ότι όλοι μας ονειρευόμα-
στε και χτίζουμε ένα δικό μας κόσμο έχοντας 
υπόψη ή μη τον πλέον εξευτελιστικό και ρεαλι-
στικό κόσμο! Το άσχημο είναι ότι σκλαβωνό-
μαστε μέσα σε αυτόν, χωρίς να υποκύπτει στη 
συνείδηση μας, ενώ ο ρεαλισμός λείπει! Απλώς 
κοίτα γύρω σου! Είσαι ευχαριστημένος;

Δεκαεξάχρονες περιμένουν παιδί, εντεκάχρο-
νες βρίζουν αδιαλείπτως, ενώ δεκαπεντάχρο-
νες έχουν βιαστεί! Δωδεκάχρονα προτρέχουν 
και παράλληλα βιάζονται να μεγαλώσουν. Βγά-
ζουν γυμνές φωτογραφίες ζητιανεύοντας τα 
«likes», τα οποία είναι πρωτεύον κριτήριο για το 
διαχωρισμό των ανθρώπων στο νέο «ηλεκτρο-
νικό κόσμο»!

Υπάρχουν χτυπημένα παιδιά, παιδιά εξίσου θύ-
ματα εκφοβισμού, ο καθένας σε διαφορετικό 
είδος και άλλα σε όλα μαζί μηδενός εξαιρου-
μένου. Πολλά είναι θύματα και υποκύπτουν στις 
ρατσιστικές αντιλήψεις κάποιων. Παιδιά «σκο-
τώνουν» άλλα παιδιά λόγω αυτών των ανωριμο-
τήτων! Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Κανένας δεν 
σκέφτεται τον πόνο του άλλου, παρά μόνο τον 
ευατό του ή πώς θα κερδίσει χρήματα!

Έφηβοι καπνίζουν συστηματικά είτε τσιγάρο 
είτε άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Γίνονται έρ-
μαιο των εξαρτήσεων και αυτοκαταστρέφονται. 
Άλλοι διαγράφουν την προσωπική τους ζωή, κα-
θηλωμένοι μπροστά σε μια οθόνη 24 ώρες το 
24ωρο! Έφηβες χαρακώνονται για παιδικούς 
έρωτες που ίσως να περνούσαν μετά από ένα 
μήνα! 

Στα σπίτια επικρατεί κατάσταση «χάους»! Οι 
περισσότεροι γονείς χωρίζουν, ενώ μικρά κο-
ρίτσια αυτοκτονούν σε παραλληλισμό με τα 
μικρά αγόρια που αποβάλλονται συνεχώς από 
το σχολείο!

Οι «εκπαιδευτικοί κανονισμοί» γίνονται όλο και 
χειρότεροι! Διακρίνονται ο χαρακτήρας και το 
ήθος των μαθητών από το μαύρο και όχι γκρί-
ζο παντελόνι, από το χρώμα των μαλλιών, των 
νυχιών, ενώ την ίδια στιγμή καθηγητές δείχνουν 
αυτό το παράδειγμα! Μαθητές δεν νιώθουν άνε-
τα και αρχίζουν να βαριούνται και να «μισούν» 
το σχολείο ενώ στο ίδιο μοτίβο η οικονομική 
κρίση στερεί το μέλλον των σημερινών μαθητών 
και επηρεάζει τις επιλογές τους! Η γενιά μας 
οδηγείται στην καταστροφή...

Τελικά, ναι, είμαστε στην καλύτερη ηλικία τη χει-
ρότερη εποχή…

Είμαστε στην 
καλύτερη ηλικία

τη χειρότερη 
εποχή…

Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ5Ο μαθητόκοσμος πρέπει να συμμε-
τέχει με το δικό του τρόπο στον 
αγώνα για δικαίωση της πατρίδας 

μας, χωρίς να παραμελεί τα μαθήματα και τις 
σχολικές δραστηριότητες και ασχολίες του, το-
νίζει ο Ευρωβουλευτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Δημήτρης 
Παπαδάκης υπογραμμίζοντας εμφαντικά: Μην 
επιτρέπετε να αποφασίζουν άλλοι για σας.
H συνέντευξη  με το Δημήτρη Παπαδάκη είναι 
η παρακάτω:

α) Πώς μπορείτε και πως σχεδιάζετε 
να προωθήσετε μέσα από τη θέση σας 
στο Ευρωκοινοβούλιο το κυπριακό μας 
πρόβλημα;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα θεσμικό 
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζει 
νόμους, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και η σύμ-
φωνος γνώμη του είναι προαπαιτούμενη για 
διάφορες σημαντικές αποφάσεις, μεταξύ των 
οποίων και η προσχώρηση ενός κράτους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή τη σκοπιά, η δρά-
ση ενός Ευρωβουλευτή είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή για το Εθνικό μας θέμα, καθώς η Τουρκία 
είναι κράτος το οποίο επιθυμεί να προσχωρήσει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα από τις τοποθετήσεις του, ο Ευρωβου-
λευτής, μπορεί να δημιουργήσει θετικό κλίμα 
για την Κυπριακή Δημοκρατία και αντίστοιχα να 
προδιαθέσει αρνητικά τους εκπρόσωπους των 
κρατών μελών, τονίζοντας το Διεθνή χαρακτήρα 
του Κυπριακού προβλήματος. Η Τουρκία ζητά να 
μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ καταπατεί επί 
40 χρόνια τα δικαιώματα του Κυπριακού λαού 
και κατέχει παράνομα το 37 % των εδαφών της 
Κύπρου. Αυτά δεν μπορεί να τα αγνοεί η Ε.Ε. Η 
λύση που διεκδικούμε θα πρέπει να σέβεται το 
Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Συνεπώς, η δράση ενός Ευρωβουλευτή 
μέσα από τις διασυνδέσεις του, μέσα από τις 
επαφές με άλλους Ευρωβουλευτές, μέσα από 
την επιρροή που μπορεί να ασκήσει στην Ομάδα 
του, μπορούν να οδηγήσουν σε άσκηση πιέσεων 
προς την Τουρκία για μια πιο δίκαιη επίλυση του 
Κυπριακού.

Επιπλέον, όπως είδαμε πρόσφατα με το κατα-
δικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου για την Τουρκία, ο Ευρωβουλευτής μέσα 
από τη δράση του και μέσα από προτάσεις και 
τροποποιήσεις μπορεί να πετύχει τέτοιες καταδι-
καστικές κινήσεις, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Κοινότητα.

Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς τα όπλα που 
έχει ένας Ευρωβουλευτής, του τα παρέχει ή θα 
έπρεπε να του τα παρείχε, η Κυβερνητική πολι-
τική της χώρας του. Η πολιτική που ακολουθεί 
η Κυπριακή Δημοκρατία στο Εθνικό θέμα, δυ-
στυχώς, μας αποστερεί πολλά όπλα και συχνά 
μας αφαιρεί τα πλεονεκτήματα που θα έπρεπε 
να έχουμε έναντι της Τουρκίας.

Προσωπικά προσπαθώ μέσω σοβαρών διασυν-
δέσεων και επαφών να προωθήσω το εθνικό 
θέμα και σε σχετικές τοποθετήσεις έχω κατα-
φέρει να επηρεάσω ορισμένους συναδέλφους 
να στηρίξουν την θέση και την πολιτική μας. Βρί-
σκομαι εκεί όπου με έστειλε ο κυπριακός λαός 
και αγωνίζομαι για το καλό της πατρίδας μας. Εί-
μαι υπόλογος στο λαό και νιώθω μεγάλη ευθύνη 

απέναντι τους. Όμως, πρέπει να γνωρίζουν και 
οι πολίτες ότι το έργο μας είναι πολύ δύσκολο 
και παλεύουμε και αγωνιζόμαστε με όσα όπλα 
μας παρέχει η Κυβερνητική πολιτική.

β) Τι σκοπεύετε να πράξετε ειδικά για 
την παιδεία που είναι το μέλλον της πα-
τρίδας μας;

Η παιδεία είναι θεμέλιος λίθος της ανάπτυξης 
του κράτους και της ευημερίας των πολιτών. 
Δυστυχώς, η δράση ενός Ευρωβουλευτή σε ζη-
τήματα παιδείας δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη, καθώς τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται 
από το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, αυτό δεν 
σημαίνει ότι η δράση μας είναι και ανύπαρκτη.

Κατ’ εμένα, η ψήφιση ή απόρριψη οδηγιών, απο-
φάσεων ή κανονισμών αναφορικά με την παι-
δεία, θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις βασικούς 
άξονες. Να παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν 
παιδείας, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και 
προαγωγή της κριτικής σκέψης και στάσης.

Πέρα από το στενά κοινοβουλευτικό έργο έχω 
σκοπό να προβάλω, μέσω εκδηλώσεων, συνα-
ντήσεων και δραστηριοτήτων, τους ανθρώπους 
του πολιτισμού, να αναδείξουμε νέα ταλέντα 
στις τέχνες και στα γράμματα. Σκοπός, είναι οι 
νέοι άνθρωποι να αγαπήσουν τον πολιτισμό και 
να αφυπνίσουμε τις δημιουργικές του δυνάμεις. 
Η «επιβαλλόμενη παιδεία», δεν είναι εκ των 
πραγμάτων παιδεία και πολιτισμός.

Το άλλο ζήτημα που θα προσπαθήσω μέσα από 
τη δράση μου να αναδείξω είναι η παιδεία των 
ανθρώπων όλων των ηλικιών, η οποία οδηγεί 
στην κριτική σκέψη, στη διεκδίκηση και στη μα-
χητικότητα. Δυστυχώς, στην Κύπρο η νοοτροπία 
μας, μας οδήγησε στο να σκύβουμε το κεφάλι 
σε ό,τι μας λένε. Η δουλοπρεπής συμπεριφορά 
όμως, δεν είναι δείγμα παιδείας. Πρέπει εσείς 

κυρίως, οι νέοι άνθρωποι, να αποκτήσετε την 
πυγμή, τη γνώση και την ικανότητα, να κρίνετε, 
να κατακρίνετε και όταν χρειάζεται να δράτε. 
Εάν δεν γίνει δυνατή η, μέσα από την παιδεία, 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δράσης δεν 
μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλ-
λον.

γ) Ποιο το μήνυμά σας προς το μαθητό-
κοσμο τις Κύπρου;

Ο μαθητόκοσμος της Κύπρου θα πρέπει να 
μάθει τις ιδιαιτερότητες του τόπου του και να 
γνωρίσει την πατρίδα του και τις προοπτικές της. 
Πέρα από τα μαθήματα και τις σχολικές δραστη-
ριότητες και ασχολίες, οι οποίες ασφαλώς δεν 
πρέπει να παραμεληθούν, πρέπει να συμμετέχετε 
με το δικό σας τρόπο στον αγώνα για δικαίωση 
της πατρίδας μας.

Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλ-
λον με εσάς, εσείς θα πρέπει να μπορέσετε να 
το διατηρήσετε. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει 
παρά μόνο με συμμετοχή. Η συμμετοχή δεν επι-
τυγχάνεται με τα ηλεκτρονικά, τους καφέδες, 
τα κλαμπ και τον καναπέ. Καλά είναι και αυτά, 
αλλά η συμμετοχή επιτυγχάνεται με γνώση, κριτι-
κή, δράση και διεκδίκηση. Μην ξεχνάτε ότι όλα 
όσα συμβαίνουν γύρω μας, τόσο στην Κύπρο 
όσο και στον κόσμο σας αφορούν, γιατί εσείς 
είστε το αύριο.

Μην επιτρέπετε να αποφασίζουν άλλοι για εσάς.

Μην επιτρέπετε να αποφασίζουν 
άλλοι για σας

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Eλισάβετ Χριστοδούλου, Γ1
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ4
Δημιάνα Λουκά, Γ5
Στέφανη Ηρακλέους, Γ1
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Ο ι έφηβοι σήμερα αντιμετωπί-
ζουν πολλά προβλήματα. 
Ένα από τα θέματα που 

τους απασχολεί είναι η αγάπη και οι 
σχέσεις αγοριού και κοριτσιού σε αυτή 
την ηλικία .Το ερώτημα είναι αν μπορεί 
να υπάρξει αληθινή αγάπη σε αυτή την 
περίοδο της εφηβείας.
   
Οι νέοι συγχύζουν την αγάπη με πολλές άλλες αξίες. Μόνο 
και μόνο, επειδή είναι έφηβοι, έχουν την εντύπωση πως ωρίμα-
σαν και είναι πλέον έτοιμοι να αγαπήσουν και να αγαπηθούν… 
κάτι που δεν είναι ούτε κακό αλλά ούτε λάθος. Το πρόβλημα 
όμως είναι πως αν ‘’αγαπήσουν’’ και δεν βρουν ανταπόκριση 
από το αντίθετο φύλο, τότε για αυτούς είναι σαν να έρχεται το 
τέλος του κόσμου. Ως συνέπεια των ‘’ερωτικών’’ τους απογο-
ητεύσεων είναι να κλείνονται στον εαυτό τους, η συμπεριφορά 
τους να αλλάζει, μειώνεται η επίδοσή τους στο σχολείο και 
μερικοί φτάνουν στο σημείο να κάνουν κακό στον εαυτό τους.

Κατά τη γνώμη μου οι περισσότεροι νιώθουν έντονη τη μονα-
ξιά μόνο και μόνο, γιατί δεν βρέθηκε κανείς να τους πει πως 
άδικα στεναχωριούνται για χαμένες αγάπες. Όσα είναι να’ 
ρθούν… και όσα δεν έγιναν… δεν ήταν για να γίνουν τόσο 
απλά! Είναι καιρός πλέον, κάθε έφηβος και έφηβη να ξυπνή-
σουν και να απολαύσουν τη ζωή τους, γιατί μια ζωή την έχουμε 
και αν την περάσουμε ωραία η μία θα είναι αρκετή .Η ζωή έχει 
πιο σοβαρά προβλήματα από αυτά που υποστηρίζετε ότι έχετε. 
Ευχαριστήστε μόνο το Θεό που έχετε την υγεία σας και όλα τα 
άλλα θα έρθουν στην ώρα τους (!)
Πάψτε, πλέον, να κλαίτε για χαμένες αγάπες και δείτε τους 
άλλους συνανθρώπους μας που κλαίνε στα νοσοκομεία για 
χαμένες ψυχές…

Χαμένες αγάπες ...

Ο Ι ΜΑΘΗΤΕΣ είναι αναγκαίο να 
μπουν στην τροχιά διεκδίκησης 
τονίζει σε συνέντευξή του στην 

εφημερίδα μας, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ 
Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποίος και προσθέτει:
«Τα προβλήματα του μαθητόκοσμου απορρέ-
ουν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη 
η κοινωνία. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο οι μαθη-
τές να έχουν φωνή που θα αντιπαλεύει πολιτικές 
που προωθούνται και εφαρμόζονται σε βάρος 
τους».
Ο κ. Συλικιώτης στη συνέντευξή του αναφέρεται 
στις προσπάθειες των Κύπριων Ευρωβουλευτών 
για προώθηση του Κυπριακού και πώς βοηθούν 
στην προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με 
την παιδεία.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον κ. Συλικιώτη εί-
ναι η παρακάτω:

Πώς μπορείτε και πως σχεδιάζετε να 
προωθήσετε μέσα από τη θέση σας στο 
Ευρωκοινοβούλιο το Κυπριακό Πρό-
βλημα;
Η λύση του Κυπριακού προβλήματος είναι δι-
ακαής πόθος για όλους μας. 40 χρόνια κατο-
χής είναι αρκετά. Η Κύπρος με την ένταξή της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε εκείνη τη 
στιγμή μια δυναμική για προώθηση του προβλή-
ματος που μαστίζει την πατρίδα μας. Το Ευρω-
κοινοβούλιο και ευρύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορούν ακόμα να διαδραματίσουν κάποιο 
ρόλο για την επίλυση του Κυπριακού, παρόλο 
που ως ΑΚΕΛ, το οποίο και εκπροσωπώ στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο, θεωρούμε πως ο μόνος τρόπος 
επίλυσης του Κυπριακού είναι μέσα από συνομι-
λίες στα πλαίσια του ΟΗΕ. Μέσα από αυτές τις 
συνομιλίες έχει τεθεί και το πλαίσιο για μια βιώ-
σιμη και λειτουργική λύση  με βάση τη δικοινο-
τική διζωνική ομοσπονδία, όπως αυτή καθορί-
ζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού. 
Εντούτοις ως Ευρωβουλευτής της Αριστεράς 
προσπαθώ, όπου είναι δυνατόν, να παρεμβαίνω, 
να τοποθετούμαι με διάφορες δηλώσεις και να 
θίγω το θέμα του Κυπριακού ενώπιον του Ευρω-
κοινοβουλίου. 

Η έλευση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους 
«Μπαρπαρός» στην Κυπριακή ΑΟΖ ήταν μια 
προκλητική κίνηση από μέρους της Τουρκίας 
που δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. 
Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ, και τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα παραβιάζονταν τη 
δεδομένη στιγμή, οπότε ήταν άμεση η ανάγκη 
άσκησης πιέσεων στην Τουρκία για τερματισμό 
της προκλητικής της στάσης. Ως Αντιπρόεδρος 
της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστε-
ράς- Βόρειας Πράσινης Αριστεράς ζήτησα από 
την πρόεδρο της ομάδας να εγγράψει προς συ-
ζήτηση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου την 
απαράδεκτη και προκλητική στάση της Τουρκί-
ας έναντι της Κύπρου και των κυριαρχικών της 
δικαιωμάτων. Με αυτό τον τρόπο τέθηκαν οι βά-
σεις για έκδοση ψηφίσματος από το Ευρωκοι-
νοβούλιο και καταδίκη των τουρκικών ενεργει-
ών. Δυστυχώς, η πρόταση δεν εγκρίθηκε με την 
πρώτη προσπάθεια λόγω του ότι απορρίφτηκε 
από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών του Κοινοβουλίου. Όμως η πρόεδρος της 
ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς- 
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς επανέφερε το 
θέμα στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων 
των πολιτικών ομάδων επιτυγχάνοντας αυτή τη 
φορά να συζητηθεί στην ολομέλεια του Νοεμ-
βρίου και να ψηφιστεί ψήφισμα ενάντια στις 
τουρκικές ενέργειες.
 
Το σχετικό ψήφισμα χαρακτήρισε τις τουρκικές 
ενέργειες παράνομες και προκλητικές. Ήταν 
ένα ισχυρό ψήφισμα -αποτέλεσμα συλλογικής 
προσπάθειας των Κύπριων ευρωβουλευτών. 
Όλοι συνεργαστήκαμε για το καλώς νοούμε-
νο συμφέρον της πατρίδας μας. Ήταν όμως, 
παράλληλα, και μια ισχυρή πρωτοβουλία της 
ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς 
που από την αρχή επέμενε για την προώθηση 
του θέματος αυτού. Μέσα από το ψήφισμα 

στάλθηκε ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους εν-
διαφέρονται πραγματικά για την επίλυση του 
Κυπριακού προβλήματος ότι οφείλουν να πιέ-
σουν τη Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες, 
επιθετικές ενέργειες και να εργαστεί για την επί-
λυση του Κυπριακού, έτσι που να επαναρχίσει η 
διαπραγματευτική διαδικασία και να φθάσουμε 
στη λύση, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, το συντο-
μότερο δυνατό. 

Τι σκοπεύετε να πράξετε ειδικά για την 
Παιδεία που είναι το μέλλον της πατρί-
δας μας;
Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει και κρίση στα 
θέματα Παιδείας, δυστυχώς. Εντούτοις όλα τα 
παιδιά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και αυτό 
το δικαίωμα πρέπει να διαφυλάττεται ως κόρη 
οφθαλμού.  Είναι πράγματι λυπηρό αυτό που 
αντικρίζουμε σε χώρες ειδικότερα της Νότιας 
Ευρώπης, τις χώρες μνημονίου, όσον αφορά τα 
θέματα Παιδείας και είναι σημαντικό ως Ευρω-
βουλευτές να παρεμβαίνουμε όπου είναι δυνα-
τό και μας επιτρέπεται. 

Σε πρόσφατη συζήτηση που ακολούθησε της 
παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων, στην οποία παρευ-
ρισκόταν και μίλησε ο Διευθυντής του Ορ-
γανισμού κ. Κγιαρούμ, είχα τη δυνατότητα να 
παρέμβω και να ζητήσω άμεσες λύσεις για τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την επιβολή 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών αυστηρής λι-
τότητας μέσω των μνημονίων και της Τρόικας. 
Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών οδηγούν 
στην παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των παιδιών. Μέσα από αυτές αυξάνεται το πο-
σοστό των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το 
όριο της φτώχειας και αναγκάζονται να εγκατα-
λείπουν το σχολείο.
 
Και στην Κύπρο αυξάνεται η φτώχεια λόγω των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας. Αυτό, 
προφανώς, επηρεάζει και τα παιδιά. Σήμερα χι-
λιάδες παιδιά λαμβάνουν επιχορηγημένο πρό-
γευμα από τα σχολεία τους, γεγονός που δεν 
μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Είναι σημα-
ντικό να πιέσουμε την ΕΕ να σταματήσει να εκ-
βιάζει τις Κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών της 
για αποκοπές στους προϋπολογισμούς τους, 
και να εστιάσει σε πολιτικές που θα δίνουν την 
δυνατότητα στους γονείς του κάθε παιδιού να 
του παρέχουν μια καλή ζωή. Αυτό προσπαθού-
με ως ΑΚΕΛ σε επίπεδο ΕΕ, αλλά πιέζουμε πα-
ράλληλα την κυπριακή κυβέρνηση να μην κάνει 
αποκοπές στην παιδεία. Για αυτό το λόγο είναι 
που θεωρούμε απαράδεκτα τα όσα γίνονται με 
την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 
παιδεία της Κύπρου. Η Παγκόσμια Τράπεζα εί-

ναι ένας οργανισμός που ακριβώς προωθεί 
όλες τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας 
που μας έφεραν σε αυτό το σημείο.

Η Παιδεία είναι κοινωνικό και δημόσιο αγαθό, 
και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν 
επιτρέπεται να κλείνουν σχολεία, ή ακόμα και 
να επιβάλλονται κόμιστρα στα σχολικά λεω-
φορεία. Στις σημερινές συνθήκες θα πρέπει το 
κράτος να ενισχύσει πραγματικά τους μαθη-
τές, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν πάρα 
πολλά λεφτά το μήνα για τα σχολικά τους έξο-
δα, είτε αυτά είναι φροντιστήρια, είτε είναι το 
φαγητό τους, η μεταφορά τους στο σχολείο, ο 
ρουχισμός και άλλα πολλά. Μπορεί πιο παλιά 
να μην υπήρχε τόση ανάγκη, αλλά οι συνθή-
κες έχουν αλλάξει δραματικά. Το μνημόνιο 
μειώνει τους μισθούς, η ανεργία αυξάνεται, τα 
επιδόματα συρρικνώνονται, άρα η οικονομική 
κατάσταση για την πλειοψηφία των οικογενει-

ών γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα. Νομίζω 
είναι η ώρα το Υπουργείο να εξετάσει τρόπους 
μείωσης των εξόδων που έχουν οι μαθητές και 
να παρέμβει ουσιαστικά στην προσπάθεια για 
την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των μαθητών 
στη μόρφωση.

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς το μαθη-
τόκοσμο της Κύπρου;
Στα όσα βιώνουμε: Οικονομική κρίση, κρίση 
αξιών, φτώχεια, ανέχεια και γενικότερα την επί-
θεση του νεοφιλελευθερισμού, η οποία γκρεμί-
ζει τα όνειρα ειδικότερα των νέων, οι μαθητές 
είναι αναγκαίο να μπουν στην τροχιά της διεκ-
δίκησης. Τα προβλήματα του μαθητόκοσμου 
απορρέουν από τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει όλη η κοινωνία. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο 
οι μαθητές να έχουν φωνή που θα αντιπαλεύει 
πολιτικές που προωθούνται και εφαρμόζονται 
σε βάρος τους. Οι μαθητές είστε το μέλλον του 
τόπου μας, σε εσάς εναποθέτουμε τις ελπίδες 
μας για το μέλλον της πατρίδας και ζητούμε αν-
θρώπους διεκδικητικούς με κριτική σκέψη. Δεν 
αποζητούμε μόνο άριστους μαθητές στους βαθ-
μούς. Εμείς αποζητούμε άριστους ανθρώπους 
με αξίες και γνώσεις. 

Είναι σημαντικό να παλέψετε για τη διαμόρφω-
ση ενός δημοκρατικού σχολείου στο οποίο 
θα φοιτούν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τη 
θρησκεία, το χρώμα του δέρματος τους, την οι-
κογενειακή και κοινωνική τους θέση ή κάποια 
αναπηρία. Σε αυτό το σχολείο θα μαθαίνουν 
και θα εξελίσσουν την προσωπικότητα τους 
όλα τα παιδιά. Ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς 
καιρούς της οικονομικής κρίσης, η οποία, δυ-
στυχώς, οδηγεί πολλούς σε επικίνδυνες – ρα-
τσιστικές συμπεριφορές είναι απαραίτητο ο 
μαθητόκοσμος να παλέψει για να εξαλείψει 
κάθε μορφής διάκριση και ρατσιστική αντίλη-
ψη. Άρα είναι επίσης σημαντικό να στοχεύετε 
στη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική αγωγή, 
και να καταγγέλλετε οποιαδήποτε στοιχεία που 
προωθούν τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία. 

Οι μαθητές αποτελείτε ένα σημαντικό κομμάτι 
της Κυπριακής κοινωνίας, οπότε η φωνή της 
διεκδίκησης σας πρέπει να ακούγεται παντού, 
φυσικά πάντοτε με συνέπεια και για θέματα 
που αντιμάχονται των δικαιωμάτων σας. Έχετε 
κάθε δικαίωμα να εκφράζεστε ελεύθερα, να 
βελτιώνετε τους εσωτερικούς κανονισμούς των 
σχολείων εκεί και όπου τους βρίσκετε να παρα-
βιάζουν τα δικαιώματα των μαθητών. Η Παιδεία 
είναι δικαίωμα για όλους και όλοι πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε αυτή. Μην αφήσετε κα-
νένα να σας αποστερήσει ένα τέτοιο πολύτιμο 
δικαίωμα. 
 

Οι μαθητές να μπουν σε τροχιά διεκδίκησης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΝΕΟΚΛΗ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗ

Δημιάνα Λουκά, Γ5

Έ να τεράστιο, δυστυχώς, πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η σημερινή αν-
θρωπότητα (ζώντας στον 21ο 

αι.) είναι η παιδική εργασία.  Το πρόβλη-
μα μάλιστα, χρόνο με το χρόνο πολλα-
πλασιάζεται και πλέον παγκοσμίως γύρω 
στα 250 εκ. παιδιά είναι αναγκασμένα να 
μπούνε από νωρίς στον αγώνα για επιβίω-
ση.

Παιδική εργασία μπορούμε να ονομάσουμε οποιαδήποτε εργα-
σία που εμπεριέχει κινδύνους ή μπορεί να βλάψει τη σωματική 
ακεραιότητα, την υγεία, την πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανά-
πτυξη του παιδιού (το οποίο παιδί είναι κάτω των 15 χρονών).  
Υπολογίζεται πως 171 εκ. παιδιά παγκοσμίως δουλεύουν κάτω 
από επικίνδυνες συνθήκες και χωρίς την απαραίτητη υγιεινή και 
ασφάλεια.  Περίπου 1,2 εκ. παιδιά είναι θύματα ενός καλά ορ-
γανωμένου δικτύου που  «σκοπό» έχει τη μεταφορά παιδιών 
από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώ-
ρες.  Δυστυχώς, τα 22 εκ. από αυτά, κάθε χρόνο σκοτώνονται 
σε εργατικά δυστυχήματα. Το χειρότερο  όμως, μέσα σε αυτό 
το φαινόμενο, είναι το γεγονός ότι είναι αναγκασμένα να δου-
λεύουν χωρίς αμοιβή, αφού ένα στα πέντε που εργάζεται αμεί-
βεται.

Με στόχο, λοιπόν, την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, η 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καθιέρωσε την 12η Ιουνίου ως 
την ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, ελπίζοντας έτσι σε ένα 
μέλλον χωρίς παιδική εργασία.  Πρέπει ο κάθε ένας από εμάς 
να δράσει και να βοηθήσει με το δικό του τρόπο.

Ως κοινωνία έχουμε καθήκον, που καθορίζεται και από την 
Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να 
πιέσουμε τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, να 
ανοίξουν το δρόμο προς τη μόρφωση των παιδιών και όχι προς 
την εργασία. Αυτό θα έρθει, μετά, αφού αποκτήσουμε και τα 
αναγκαία εφόδια.

Παιδική εργασία
Ελισάβετ Χριστοδούλου, Γ1Είναι απαραίτητο οι μαθητές 

να έχουν φωνή που θα 
αντιπαλεύει πολιτικές 
που προωθούνται και 

εφαρμόζονται σε βάρος τους

Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5
Λουκάς Χατζηλουκά, Γ1
Μάρκος Ρούσου, Γ1
Ανδρέας Τσαγγάρης, Γ1
Γιώργος Πολυδώρου, Γ6
Μιχάλης Χρυσοστόμου, Γ6
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Στη Βουλή

Οι “βουλευτές” μας κατέλαβαν 
τα έδρανα της Βουλής

Ευθύμιος Δίπλαρος: Με αυτή τη σύνθεση να είσθε σίγουροι 

ότι θα περάσουν οι προϋπολογισμοί του κράτους

Ε. Δίπλαρος: Εδώ να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω…

Χρ. Λεβέντη: Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα είμαι στο 

πλευρό σας, θα ενώσω την Κλήρου με τη Λευκωσία κατασκευ-

άζοντας σιδηρόδρομο

Κ. Ιεροδιακόνου: Είναι στα μέτρα μου η θέση του βουλευτή. 
Μου πάει, δεν μου πάει;

Οι «Υπουργίνες» μας στα έδρανα των Υπουργών παρακολουθούν τη συνεδρία

Ε. Δίπλαρος: Άσε με να ανέβω στο προεδρείο σου λέω… Όλοι μαζί ας αναφωνήσουμε: Ζήτω το Έθνος, Ζήτω το Β’ περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας

«Προεδρίνα» της Βουλής: Κύριε Δίπλαρε, σε παρακαλώ να 

καθίσεις στη θέση σου

Χρ. Συμεωνίδου: Ρε Χρίστη, τράβα λίγο πιο πέρα, κατέλαβες το έδρανο

Μα δες πως είναι το κτήριο της Βουλής.
Αλλιώς το περιμέναμε.

Κ. Ιεροδιακόνου: Ατε πάμε να φύουμε εν θα μου αρέσκε να 

γίνω βουλευτίνα, έχω ψηλότερους στόχους.

Θεοδώρα: Μα τι γίνεται, έτσι στριμώχνονται και οι βουλευτές μας

Γ. Νικολάου: Πρόσεχε τι λες, γιατί πίσω μας 
έρχεται  η κα Λεβέντη που έχει διασυνδέσεις στη 

Βουλή και θα μας καρφώσει
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Στη Βουλή

Ε κτός από την ξενάγηση  στους διάφορους χώρους 
της Βουλής και τη συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο 
Γιαννάκη Ομήρου και βουλευτές όλων των κομμάτων, 

είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, για λίγα λεπτά 
και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 
που συζητούσε θέμα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικων 
Εφορειών..
Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας μας Κυριάκος Αρναούτης 
του Γ6, πήρε το λόγο και κάλεσε τους βουλευτές να υπηρε-
τούν το λαό και να μην ξεχνούν την ύπαιθρο και ειδικά τους 
μαθητές που φοιτούν στα σχολεία της υπαίθρου.
Οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και μέλη της Επιτροπής 
Παιδείας της Βουλής υποσχέθηκαν μέσω των κομμάτων τους 
να προωθήσουν θέματα που στόχο θα έχουν να ενισχύσουν 
τις αγροτικές περιοχές και τα σχολεία της υπαίθρου.

Μη ξεχνάτε τους μαθητές της υπαίθρου
ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Γεωργία Νικολάου, Γ2
Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ5
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Συνέντευξη

Χ ΡΟΝΙΑ αλλαγών και μεταρρύθμισης είναι για 
το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού η επό-
μενη σχολική χρονιά.

Τα παραπάνω εξάγονται από τα όσα αναφέρει σε 
αποκαλυπτική συνέντευξή του στην εφημερίδα μας, 
ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής 
που αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Εμείς έχουμε θέσει γι’ αυτές τις αλλαγές ένα πλά-
νο τριετίας, ωστόσο από την επόμενη κιόλας χρονιά 
κάποιες από αυτές μπορούν να υιοθετηθούν και να 
βρουν την εφαρμογή τους μέσα στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα».

Αναφερόμενος ειδικά στο λύκειο ο κ. Καδής επισημαί-
νει ότι «είναι καιρός να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός του 
Ενιαίου Λυκείου καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των 
εξετάσεων για πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια».

Σταθερή επιδίωξή μας είναι και θα παραμείνει, τονίζει ο 
κ. Καδής, ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση 
της πατρίδας μας.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού Κώστα Καδή είναι η παρακάτω:

Πώς ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει την 
ημικατεχόμενη πατρίδα μας;
Ο Πολιτισμός αφορά τα πνευματικά και καλλιτεχνικά 
δημιουργήματα του ανθρώπου, γι’ αυτό και αποτελεί 
θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με την Παιδεία. Είναι 
ένας πυλώνας αναγέννησης, που αφυπνίζει το πνεύμα 
και τη συνείδηση και μας κρατά σε εγρήγορση. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς σήμερα, αφού εδώ 
και 40 χρόνια ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα.

Η ανάδειξη και προβολή του Πολιτισμού μπορεί να 
επιτευχθεί με τη συνεργασία των κρατικών, κοινοτικών, 
εκκλησιαστικών και ιδιωτικών φορέων που ενδιαφέ-
ρονται για τη σωστή αξιοποίηση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Καθήκον του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού είναι ο συντονισμός όλων αυτών των φο-
ρέων, ώστε να ενισχύεται ο πολιτισμός και να διαχέεται 
σε όλους τους πολίτες.

Αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η πατρίδα μας 
είναι σημαντικό να προβάλλουμε την ιστορία και τον 
πολιτισμό μας. Η αυτογνωσία και η εθνική συνείδηση 
είναι τα κύρια συστατικά στοιχεία που καθορίζουν τους 
σκοπούς και τους στόχους κάθε αγώνα για απελευθέ-
ρωση και άρση της αδικίας που επέβαλε στο νησί μας 
το δίκαιο του ισχυρού.

Ποια μέτρα προωθείτε ειδικά για τα σχολεία 
της υπαίθρου;
Τα σχολεία της υπαίθρου δέχονται άμεσα τις συνέπειες 
της αστυφιλίας. Η μείωση των μαθητών έχει ως απο-
τέλεσμα τη δημιουργία μικρών ολιγοθέσεων σχολείων 
με συμπλέγματα. Αυτό προκαλεί εκπαιδευτικές ανισό-
τητες μεταξύ των παιδιών μικρών σχολείων της υπαί-
θρου και σχολείων αστικών περιοχών. Για να αντιμετω-
πιστούν αυτές οι ανισότητες το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού προωθεί ειδικά μέτρα για τα σχολεία της 
υπαίθρου:

• Συμπλεγματοποίηση σχολείων, δηλαδή, δημι-
ουργία περιφερειακών σχολείων, όπου δίνεται η 

δυνατότητα στα παιδιά να απολαμβάνουν όλα 
τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου σχολείου. Δύο 
από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι το ότι τα παιδιά 
κοινωνικοποιούνται περισσότερο και βρίσκονται 
σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τα ίδια.

• Επιχορήγηση των κομίστρων των παιδιών που φοι-
τούν σε περιφερειακά σχολεία.

• Παροχή κινήτρων σε εκπαιδευτικούς για υπηρε-
σία σε μικρά σχολεία της υπαίθρου.

• Αυξημένη φροντίδα για την υλικοτεχνική υποδο-
μή των σχολείων.

• Προτεραιότητα στην κατασκευή μεγάλων κλει-
στών αιθουσών για άθληση και ψυχαγωγία.

• Παροχή σε κάθε σχολείο της ευκαιρίας για επι-
λογή κατά πόσο θα λειτουργεί ως Προαιρετικό 
Ολοήμερο Σχολείο (Παλαιότερα δόθηκε η ευ-
καιρία για επιλογή κατά πόσο θα λειτουργεί ως 
Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο).

• Προτεραιότητα στην επιχορήγηση στοχευμένων 
δράσεων και προγραμμάτων από τη Συντονιστική 
Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΣΕ-
ΑΥΠ).

• Προγραμματισμός λειτουργίας θερινών σχολεί-
ων τόσο στην ύπαιθρο όσο και στην πόλη.

Ποια μέτρα έχετε πάρει για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης σε ό,τι αφορά τους 
μαθητές;
Παρά τις αναγκαίες περικοπές που ως Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού κάναμε σε ορισμένους τομείς, 
λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε ως 
κράτος, έχουμε 
κατορθώσει κά-
ποια σημαντικά 
πράγματα. Με 
την πολύτιμη 
συνδρομή διά-
φορων φορέων, 
είμαστε σε θέση 
να παρέχουμε 
κ α θ η μ ε ρ ι ν ά 
πρόγευμα στους 
δικαιούχους μα-
θητές και μαθή-
τριες όλης της 
Κύπρου. Παράλ-
ληλα, τις ημέρες 
των γιορτών των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα κάθε χρόνο – σε συνερ-
γασία με Συνδέσμους Γονέων, Σχολικές Εφορείες, την 
Εκκλησία και άλλους φορείς – φροντίζουμε ώστε να 
δίνουμε κουπόνια με τα οποία να προμηθεύονται οι δι-
καιούχοι ρούχα ή τρόφιμα. Η παρουσία και η στήριξή 
μας σε όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια είναι διακρι-

τική και συνεχής.
Ένα άλλο μέτρο που εφαρμόζει το Υπουργείο μας εί-
ναι η οικονομική χορηγία σε δικαιούχους μαθητές και 
μαθήτριες του Γυμνασίου, για την αγορά ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Επίσης, σημαντική βοήθεια προς τους 
άπορους μαθητές αποτελεί και η δωρεάν χρήση του 
σχολικού λεωφορείου για τη μετάβαση στο σχολείο. 
Επίσης, πρόσφατα εξασφαλίστηκε μέσα από ευρωπαϊ-
κά κονδύλια η δυνατότητα παροχής σχολικής τσάντας 
και ρουχισμού σε άπορους μαθητές.  

Πώς προχωρά η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση; 
Τρεις προτάσεις κατατέθηκαν, ήδη, στο τρα-
πέζι του διαλόγου και άλλες τόσες ετοιμάζο-
νται. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο να κλείσουν 
έγκαιρα όλα αυτά τα ζητήματα;
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι μία διαρκής και υπό 
αξιολόγηση διαδικασία. Πριν από δύο  μήνες περίπου 
παραδώσαμε στους εμπλεκόμενους τις νέες προτάσεις 
του Υπουργείου για εκσυγχρονισμό του συστήματος δι-
ορισμών, του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτι-
κών και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της πολιτι-
κής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πρόκειται 
για τρία ζητήματα κεφαλαιώδους σημασίας, αφού 
συνδέονται με την ποιότητα των εκπαιδευτικών που υπη-
ρετούν στα σχολεία μας. Κατά γενική ομολογία, και 
στα τρία αυτά θέματα χρειάζεται εκσυγχρονισμός, και 
αυτό επισημαίνεται από όλους τους φορείς στο χώρο 
της εκπαίδευσης, εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε πλήρη 
επίγνωση της σοβαρότητας και της δυσκολίας του εγ-
χειρήματός μας. Η προετοιμασία του Υπουργείου για 

να αντιμετωπίσει 
αυτή την πρό-
κληση έγινε προ-
γραμματισμένα, 
μεθοδικά και με 
πολλή προσοχή.

Οι προτάσεις, για 
να είναι επιτυχείς, 
πρέπει πρώτα απ’ 
όλα να απαντούν 
σε πραγματικές 
ανάγκες και να 
δίνουν λύσεις σε 
πραγματικά προ-
βλήματα.  Επίσης, 
πρέπει να ανταπο-

κρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του εκπαιδευτι-
κού μας συστήματος, να είναι ρεαλιστικές, επιστημονι-
κά ορθές και πρακτικά εφαρμόσιμες. Πολύ σημαντικό 
όμως είναι, κατά τη διαμόρφωσή τους, να λαμβάνονται 
υπόψη οι θέσεις και οι εισηγήσεις των εμπλεκόμενων 
φορέων.  Οι προτάσεις, δηλαδή, να είναι αποτέλεσμα 

διαλόγου, μέσα από τον οποίο να αναδεικνύονται οι 
βέλτιστες λύσεις. Θεωρώ ότι οι νέες προτάσεις του 
Υπουργείου τηρούν όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

Επιπρόσθετα, όμως, πιστεύω ότι έχει ωριμάσει η πεποί-
θηση για την αναγκαιότητα των αλλαγών, τόσο μέσα 
στην κοινωνία, όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
ακόμη και στο ίδιο το Υπουργείο. Γι’ αυτό και είμαι αι-
σιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε τις επιθυμητές 
αλλαγές και τομές μέσα στην επόμενη περίοδο. Εμείς 
έχουμε θέσει γι’ αυτές τις αλλαγές ένα πλάνο τριετίας, 
ωστόσο από την επόμενη κιόλας χρονιά κάποιες από 
αυτές μπορούν να υιοθετηθούν και να βρουν την εφαρ-
μογή τους μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Εκτός από την ποιότητα των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σημαντικές αλλαγές 
έχουν αρχίσει να προωθούνται σε σχέση και με τα Ανα-
λυτικά Προγράμματα και με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Μαθημάτων, τόσο του Δημοτικού όσο και του Γυμνασί-
ου και Λυκείου. Ειδικά όσον αφορά στο Λύκειο, είναι 
καιρός να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός του Ενιαίου Λυκεί-
ου, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων για 
πρόσβαση στα δημόσια Πανεπιστήμια.

Ποιος ο ρόλος του σχολείου και γενικά της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης σε μια ημικατεχόμε-
νη πατρίδα, όπως η δική μας;
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως ένας από 
τους βασικούς θεσμούς διαμόρφωσης συνειδήσεων 
και στάσης ζωής των νέων ανθρώπων απέναντι στην 
πατρίδα μας και το λαό της, έχει πλήρη επίγνωση του 
χρέους  του.

Οφείλουμε να διαμορφώνουμε μια νέα γενιά που να 
έχει ιστορική ταυτότητα και επίγνωση της πορείας του 
Ελληνισμού μέσα στους αιώνες, που να βιώνει τις αρ-
χές και τις αξίες πάνω τις οποίες στηριζόμαστε, ώστε 
να ξέρει προς τα πού βαδίζουμε. H ιστορία και ο πολιτι-
σμός μας πρέπει να αποτελούν ζωντανά διδάγματα για 
τη νεολαία μας, και αυτός είναι ο στόχος, τόσο μέσα 
από τη διδασκαλία μας, όσο και μέσα από προγράμμα-
τα που αναπτύσσουν τα σχολεία μας.

Σταθερή επιδίωξή μας είναι και θα παραμείνει ο αγώ-
νας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας 
μας. Κάθε χρόνο ένας από τους υπό έμφαση στόχους 
που καθορίζονται σχετίζεται με τη διατήρηση του αγω-
νιστικού φρονήματος των νέων μας και τη συντήρη-
ση της μνήμης των κατεχομένων εδαφών μας. Φέτος 
έχουμε θέσει ως στόχο τα «διαχρονικά διδάγματα από 
τους αγώνες των Κυπρίων για την ελευθερία», με έμφα-
ση στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, του 
οποίου συμπληρώνονται τα 60 χρόνια από την έναρξή 
του.

Κλειδί για την επιτυχία κάθε στόχου αποτελεί η υγιής 
παιδεία. Ο Ελληνισμός, αρχαίος και νεότερος, έχει 
πλούσια παρακαταθήκη σε παραδείγματα και αρχές. 
Αγωνιζόμαστε να διαμορφώνουμε πολίτες με συνείδη-
ση της εθνικής τους ταυτότητας, αλλά και με σεβασμό 
προς τη διαφορετικότητα και προς όλες τις ταυτότητες 
και τους κατοίκους αυτού του τόπου. Θέλουμε ανθρώ-
πους με αξίες και ιδανικά, χαρακτήρες δημοκρατικούς, 
έντιμους, δίκαιους, εργατικούς, με ενδιαφέρον για τα 
κοινά και την πατρίδα, με φρόνημα αγωνιστικό και αισι-
οδοξία για το μέλλον. 

Χρονιά αλλαγών και μεταρρύθμισης 
η επόμενη σχολική χρονιά για το ΥΠΠ

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Γεωργία Νικολάου, Γ2
Μαρία Κάττου, Γ3
Βασιλική Μηνά, Γ3
Αθηνά Χριστοδούλου, Γ3
Μαρία Πεττεμερίδου, Γ4
Άντρεα Κωνσταντίνου, Γ4

Συνέντευξη με τον ΥΠΠ Κώστα Καδή

Σταθερή επιδίωξη είναι και 
θα παραμείνει ο αγώνας 
για απελευθέρωση και 
επανένωση της πατρίδας μας
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Συνέντευξη

Ε πειδή οι πάντες σε όλα τα μήκη και πλάτη 
του κόσμου παραδέχονται ότι το μέλλον 
ενός τόπου είναι οι νέοι του, αναπόφευκτα 

πρέπει να δίνεται μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημα-
σία στην εκπαίδευση. Και εμείς οι δημοσιογράφοι 
οφείλουμε να προβάλλουμε τα θέματα της εκπαί-
δευσης, να ασχολούμαστε σε βάθος και με έγνοια 
γι΄ αυτά και βεβαίως να συνεργαζόμαστε με τους 
αρμόδιους για την εκπαίδευση φορείς.

Τα παραπάνω τονίζει, σε συνέντευξη του στην εφη-
μερίδα μας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών 
Κύπρου Αντώνης Μακρίδης, υπογραμμίζοντας ότι 
ένας λαός που δεν έχει σωστή εκπαίδευση το μέλ-
λον του δεν προδιαγράφεται ρόδινο.

Αναφερόμενος στο θέμα των σκανδάλων ο κ. Μα-
κρίδης τονίζει ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει καθημε-
ρινά να στέλλουν το μήνυμα προς τις διωκτικές αρ-
χές και τις άλλες εξουσίες ότι θα επιμένουν μέχρι 
να επέλθει η κάθαρση.

Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα αφήσουμε να πε-
ράσει οποιαδήποτε προσπάθεια κουκουλώματος, 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη  με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Κ. είναι η 
παρακάτω:

Ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία. Το πιστεύ-
ετε αυτό και πως το αξιοποιείτε για το καλό 
της πατρίδας μας;

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές του Β΄ 
Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας,

Απαντώντας στην πρώτη ερώτησή σας, να μου επι-
τρέψετε να παρουσιαστώ ως αιρετικός. Κατά την 
ταπεινή γνώμη μου, ο Τύπος και γενικά τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας δεν μπορούν και δεν πρέπει 
να είναι «η τέταρτη εξουσία». Νομίζω ότι τα Μέσα 
και οι δημοσιογράφοι είναι από τη φύση τους αντε-
ξουσιαστές. Είναι άτυπα, αλλά εκ συνειδήσεως 
εντεταλμένοι να ελέγχουν τις τρεις θεσμοθετημέ-
νες εξουσίες σε μια πολιτεία. Δηλαδή, την Εκτελε-
στική, τη Νομοθετική και την Δικαστική για τα όσα 
αποφασίζουν ή πράττουν ή παραλείπουν να πράτ-
τουν. Ο δημοσιογράφος, αγαπημένα μου παιδιά, 
οφείλει καθηκόντως και εξ ονόματος του λαού να 
ρίχνει τα βέλη του εναντίον των κάθε φορά κυβερ-
νώντων, των βουλευτών και των δικαστών αν οι ενέρ-
γειές τους δεν είναι σωστές, αν οι αποφάσεις τους 
εμπεριέχουν ιδιοτέλεια, αν είναι καθοδηγούμενες, 
αν τέλος πάντων δεν είναι προς το συμφέρον του 
λαού. Ο Τύπος και γενικά τα Μέσα πρέπει να είναι 
ο ανυποχώρητος υπερασπιστής των συμφερόντων 
του λαού, ο προστάτης κυρίως των αδυνάτων. Πώς, 

λοιπόν, να είναι και να αποκαλείται «Εξουσία» ο δη-
μοσιογράφος; Δεν είναι «εξουσία» η δημοσιογρα-
φία και κατ’ επέκταση ο δημοσιογράφος, ωστόσο 
έχουν φοβερή δύναμη, όταν αυτή, όπως είπαμε, 
χρησιμοποιείται προς όφελος των πολιτών και της 
πατρίδας μας ειδικότερα.  

Πώς μπορούν τα ΜΜΕ να βοηθήσουν την 
παιδεία, την εκπαίδευση του τόπου;

Πέραν της ανάγκης και υποχρέωσης -με τη μορφή 
του καθήκοντος- των Μέσων και των δημοσιογρά-
φων να βοηθούν στην προαγωγή της παιδείας υπό 
την ευρεία της έννοια και της Εκπαίδευσης σε μια 
πολιτεία, έχω τη γνώμη ότι αυτό τούτο το προϊόν 
ενός Μέσου πρέπει να είναι από μόνο του παιδευ-
τικό. Η καλή χρήση της γλώσσας από απόψεως 
σύνταξης ή εκφοράς μιας είδησης, η ορθογραφία, 
η προβολή του έργου ανθρώπων που διέπρεψαν 
ή διαπρέπουν στα γράμματα και στις επιστήμες εί-
ναι καθήκοντα άγραφα, αλλά ιερά, για τα Μέσα. 
Ο δημοσιογράφος πρέπει να προβάλλει τα καλά, 
τις αξίες, τους άξιους για να δίνει παραδείγματα, 
για να παιδεύει, με την καλή έννοια του όρου.  Θα 
αναφέρω ένα παράδειγμα. Πολύ παλιά, ο Κωστής 
ο Παλαμάς, ο Καβάφης, οι μεγάλοι δάσκαλοι, οι 
μεγάλοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, γενικά οι μεγάλοι 
δημιουργοί, αλλά κυρίως το έργο τους γινόταν γνω-
στό στον κόσμο μέσα από τις εφημερίδες. Σήμερα, 
δυστυχώς, δεν δίνεται επαρκής χώρος και χρόνος 
σε όλα αυτά. Αντίθετα, η  υποκουλτούρα και τα προ-

ϊόντα της μπορεί να πει κάποιος ότι τυγχάνουν υπερ-
προβολής. Κλείνοντας,  αναφέρω και ομολογώ ότι 
ίσως να μην είμαι από τους πιο κατάλληλους για 
να εκφράσω ολοκληρωμένη άποψη για το πώς θα 
έπρεπε να είναι τα πράγματα στους τομείς που με 
ρωτάτε. Νομίζω, όμως, ότι είμαι σωστός αν πω πως 
σ’ αυτούς τους τομείς υστερούμε. 

Πώς βλέπετε μια συνεργασία μεταξύ φορέ-
ων της παιδείας και των ΜΜΕ;

Φαντάζομαι ότι όταν αναφέρεστε σε «παιδεία» εν-
νοείτε την εκπαίδευση, η οποία εμπεριέχει και αυτό 
που αποκαλούμε παιδεία. Επειδή οι πάντες σε όλα 
τα μήκη και πλάτη του κόσμου παραδέχονται ότι το 
μέλλον ενός τόπου είναι οι νέοι του, αναπόφευκτα 
πρέπει να δίνεται μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημα-
σία στην Εκπαίδευση. Και εμείς οι δημοσιογράφοι 
οφείλουμε να προβάλλουμε τα θέματα της Εκπαί-
δευσης, να ασχολούμαστε σε βάθος και με έγνοια 
γι’ αυτά και βεβαίως να συνεργαζόμαστε με τους 
αρμόδιους για την Εκπαίδευση φορείς, προς όφε-
λος πάντα του λαού και κυρίως των νέων μας. Ένας 
λαός που δεν έχει  σωστή Εκπαίδευση, το μέλλον 
του δεν προδιαγράφεται ρόδινο.

Πώς σχολιάζετε ως Πρόεδρος της ΕΣΚ 
όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο 
με τα σκάνδαλα και την ατιμωρησία που 
υπάρχει;

Με την τέταρτη και τελευταία ερώτησή σας αγγίζετε 
την ουσία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. 
Ο δημοσιογράφος πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι 
αδιάφθορος, ακέραιος ως χαρακτήρας και να έχει 
το σθένος, το θάρρος και τη δύναμη να τα βάζει με 
όλους και για όλα. Να εξακοντίζει καθημερινά τα 
βέλη του (με τη γραφή και το λόγο του) για όλα τα  
στραβά κι ανάποδα που έγιναν και γίνονται στον 
τόπο μας, τα οποία μας οδήγησαν, δυστυχώς, στο 
χείλος του χάους. Ο δημοσιογράφος θα πρέπει να 
φέρνει στο φως της δημοσιότητας όλα τα σκάνδα-
λα, τις ατασθαλίες, τις «λοβιτούρες» και «αρπα-
χτές» χωρίς υπολογισμούς. Και να επιμένει, χωρίς 
υποχωρήσεις, σε αυτό που αποκαλούμε τιμωρία 
των ενόχων. Χωρίς κάθαρση, μια τραγωδία δεν τε-
λειώνει. Θα συνεχίζεται εσαεί σε βάρος του λαού 
και της πατρίδας μας. Με τη στάση του και κυρίως 
τη δουλειά του, ο δημοσιογράφος οφείλει καθημε-
ρινά να διαλαλεί ότι «ρε κύριοι, μην νομίζετε ότι θα 
ξεφύγετε από τη δαγκάνα του νόμου και κατ’ επέ-
κταση από την τιμωρία. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα 
επιμένουμε κι αλίμονο σας». Κι ακόμα, οι δημοσιο-
γράφοι πρέπει καθημερινά να στέλλουν το μήνυμα 
προς τις διωκτικές αρχές και τις άλλες εξουσίες 
ότι θα επιμένουν μέχρι να επέλθει η κάθαρση. Δεν 
θα σιωπήσουμε και δεν θα αφήσουμε να περάσει 
οποιαδήποτε  προσπάθεια κουκουλώματος. Αυτός 
είναι ο ρόλος μας κι αυτό το ιερό καθήκον μας. 

Να επιμένουμε μέχρι να δούμε τους ενόχους να 
κάθονται στο σκαμνί για να πληρώσουν, να τιμω-
ρηθούν. Αυτός ο λαός που προδόθηκε από αυτούς 
που διαχρονικά τον διοικούν, αυτός ο λαός που 
έχασε τις δουλειές του, που είδε τις όποιες οικονο-
μίες του να χάνονται, που βιώνει δύσκολες ώρες, 
με ποιο κουράγιο να ανασκουμπωθεί και να δουλέ-
ψει πάλι με όρεξη για να ξαναδημιουργήσει, όταν 
θα ξέρει πως λόγω ατιμωρησίας θα βρεθούν αύριο 
κάποιοι άλλοι αετονύχηδες για να του τα ξαναπά-
ρουν; Να, λοιπόν, ακόμα ένας βασικός λόγος, γιατί 
επιβάλλεται η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. 
Ιδού  ποια είναι η δική μας μεγάλη ευθύνη. Να επι-
μένουμε μέχρι τέλους.  

Σας ευχαριστώ και ζητώ συγνώμη, αν πολυλόγησα. 

      
    

Λαός που δεν έχει σωστή 
εκπαίδευση δεν έχει μέλλον

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΚΡΙΔΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΑ
«Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα αφήσουμε να 

περάσει οποιαδήποτε προσπάθεια κουκουλώματος»

Αντρέας Τσαγγάρης, Γ1
Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
Μαρία Κάττου, Γ3
Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3
Παναγιώτα Παπαναγιώτη, Γ5 
Βασιλική Μηνά, Γ3
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Θέματα

Τ όσο η εκπαίδευση όσο και η λο-
γοτεχνία υπηρετούν τον άνθρωπο 
τονίζει σε συνέντευξη του στην 

εφημερίδα μας ο λογοτέχνης και πρώην 
εκπαιδευτικός και λυκειάρχης Κώστας Λυ-
μπουρής.
Ειδικά για τη λογοτεχνία, ο Κώστας Λυ-
μπουρής υπογραμμίζει ότι εκφράζει πάντα 
την κοινωνία μέσα στην οποία γράφεται.
Αναφερόμενος στο ρόλο της νεολαίας ο 
Κώστας Λυμπουρής αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: «Αν η μαθητιώσα νεολαία διαμαρτύ-
ρεται και δικαίως για τον κόσμο που εμείς 
η μεγαλύτερη γενιά της παραδίδουμε, το 
μόνο που έχει να κάνει είναι να παλέψει να 
βελτιώσει αυτό τον κόσμο».
Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Κώστα Λυ-
μπουρή είναι η παρακάτω:
 
•Ως λογοτέχνης και άνθρωπος 
που περάσατε από όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης ποιο μήνυμα 
στέλλετε προς τη μαθητιώσα νεο-
λαία;
Τόσο η εκπαίδευση όσο και η λογοτεχνία 
υπηρετούν τον άνθρωπο. Πρέπει, δηλαδή, 
και οι δύο θεσμοί να είναι ανθρωποκεντρι-
κοί. Αυτό, με τη σειρά του σημαίνει ότι πρέ-
πει να προάγουν αξίες και ιδανικά, που να 
βελτιώνουν τον άνθρωπο, σε επίπεδο ηθι-
κό. Τέτοιες αξίες είναι η ελευθερία, η δημο-
κρατία, η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο 

αγαθό της ειρήνης. Σε όσους, μάλιστα, 
από τους μαθητές αντιτείνουν ότι οι αξίες 
αυτές είναι κλονισμένες στην εποχή μας 
και κατ’ επέκταση και οι ίδιοι οι θεσμοί, 
τους καλώ να αναλογιστούν, ταυτόχρονα, 
πώς θα είναι ο κόσμος αν δεν υπάρχουν 
καν ως οραματικοί στόχοι, ως ιδεολογία. 
Θα υποκύψουμε στο νόμο της ζούγκλας, 
με συνέπειες, που θα είναι και πάλιν σε βά-
ρος της νεολαίας. Αν, λοιπόν, η μαθητιώσα 
νεολαία διαμαρτύρεται –και δικαίως- για 
τον κόσμο, που εμείς η μεγαλύτερη γενιά 
της παραδίδουμε, το μόνο που έχει να κά-
νει είναι να παλέψει να βελτιώσει αυτόν 
τον κόσμο. Έχει και την αγνότητα και την 
αγωνιστικότητα, για να το πετύχει.

•Πόσο επηρεάζει το έργο σας, ως 
λογοτέχνης, η σημερινή κατάστα-
ση της Κύπρου;
Η λογοτεχνία εκφράζει πάντα την κοινωνία 
μέσα στην οποία γράφεται. Ο λογοτέχνης 
δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο ευαίσθητος 
δέκτης των μηνυμάτων της εποχής του και, 
ταυτόχρονα, ο ικανός πομπός. Αυτό σημαί-
νει ότι ο ρόλος του αρχίζει και τελειώνει 
εκεί που είναι τα προβλήματα των συναν-
θρώπων του. Αν δεν μπορεί να τα αφου-
γκράζεται, δεν θα μπορέσει να σταθεί ως 
πνευματικός άνθρωπος. Θα ήταν αδιανό-
ητο να δημιουργήσει αν δεν τον άγγιζε – 
ηθικά και συναισθηματικά – η οικονομική 
κρίση και δεν τον ενοχλούσε η κρίση των 

ηθικών αξιών. Σε τέτοια πρίπτωση, δεν θα 
εξέφραζε κανένα, θα δρούσε ερήμην της 
κοινωνίας.

•Πώς κρίνετε τη μακρόχρονη πο-
ρεία σας μέσα από τα σχολεία;  
Ποια τα προβλήματα και τι πρέπει 
να γίνει;
Την πορεία μου, ασφαλώς δεν θα την κρί-
νω εγώ, αλλά άλλοι: η πολιτεία, που αξιο-
λογεί, με ευθύνη των αρμοδίων κάθε δημό-
σιο λειτουργό, οι γονείς, μα προπάντων οι 
ίδιοι οι μαθητές μας. Προσωπικά πάντως, 
αφυπηρέτησα συνειδητοποιώντας πόσο 
σημαντικό είναι το λειτούργημα του εκπαι-
δευτικού, ο οποίος σε καιρούς δύσκολους 

έχει να προσφέρει πολλά στην αγωγή των 
παιδιών. Φεύγοντας από την εκπαίδευση 
ήθελα μόνο να είχα κι άλλη αγάπη να προ-
σφέρω. Γιατί, εξάλλου, όταν μπορείς να 
δίνεις αγάπη, εισπράττεις κιόλας.

Προβλήματα υπάρχουν, βέβαια. Θα 
μπορούσαμε, λ.χ. να αναφερθούμε στην 
ανάγκη εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, στην αύξηση των κρου-
σμάτων παραβατικής συμπεριφοράς κά-
ποιων μαθητών κ.λπ. Το μεγαλύτερο, όμως, 
κατά την άποψή μου πρόβλημα είναι η ίδια 
η αδυναμία του κράτους να προχωρήσει 
στις αναγκαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθ-
μίσεις. Επανειλημμένες προσπάθειες που 
έγιναν, υπονομεύθηκαν, δυστυχώς, από 
συντηρητικούς, οπισθοδρομικούς παράγο-
ντες, οι οποίοι δεν άφησαν περιθώρια στις 
αλλαγές. Μόνο αν η ίδια η κοινωνία απο-
φασίσει τι θέλει από την εκπαίδευσή της 
και όταν αυτό γίνει πολιτική του κράτους, 
τότε μόνο θ’ αλλάξει κάτι. 

Εκπαίδευση και λογοτεχνία υπηρετούν τον άνθρωπο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ ΚΩΣΤΑ ΛΥΜΠΟΥΡΗ

Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5
Χρίστη Δημητρίου, Γ5
Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Μαρία Πεττεμερίδου, Γ4
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3

Σ το ερώτημα πώς βλέπουν την έκδοση της 
εφημερίδας μας, μας απάντησαν καθηγη-
τές και καθηγήτριες του σχολείου μας.

Παραθέτουμε τις απόψεις τους:

Μοναδική εμπειρία…
Θεωρώ ότι η έκδοση  μαθητικής 
εφημερίδας από τα παιδιά του 
σχολείου μας, είναι μια μοναδι-
κή ευκαιρία γι’  αυτά να εκφρά-
ζουν τις απόψεις τους και τους 
προβληματισμούς τους. Μέσα 
από τις συνεντεύξεις που θα 
πάρουν από πολιτικούς, κοινο-

τάρχες, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές θα έχουν την 
εμπειρία να γνωρίσουν κόσμο και προσωπικότητες 
από διάφορους τομείς της κυπριακής κοινωνίας.  
Να θέσουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους.
Χριστίνα Συμεωνίδου
Καθηγήτρια Μαθηματικών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η προσπάθεια που γίνεται για 
έκδοση μιας εφημερίδας στο 
σχολείο μας είναι πολύ καλή. 
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαι-
ρία να παρουσιάσουν μέσα από 
την εφημερίδα θέματα που τους 
αφορούν αλλά και να καταθέ-
σουν τις δικές τους απόψεις και 

προβληματισμούς για διάφορα γεγονότα της επικαι-
ρότητας. Επίσης η έκδοση εφημερίδας θα βοηθήσει 
τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν 
τη δημοσιογραφία και να αναπτύξουν διάφορες δε-
ξιότητες.
Άντρη Θωμά                                                                   
Καθηγήτρια Μαθηματικών

Είμαστε περήφανοι…
Τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος 
ακούγοντας τη λέξη «εφημερί-
δα»;
Χιλιάδες λέξεις, η καθεμία με 
το δικό της απλό ή και σύνθε-
το νόημα. Η πρώτη, όμως, από 
αυτές είναι η λέξη «πληροφό-
ρηση». Ο κύριος στόχος μιας 

εφημερίδας είναι να δώσει σωστή και καλή πληρο-
φόρηση στον αναγνώστη. Δε φτάνει, όμως, μόνο 

αυτό. Ο δημοσιογράφος κάθε εφημερίδας γράφει 
με το δικό του τρόπο και εκφράζει τα δικά του συναι-
σθήματα μέσα από το άρθρο του. Πληροφορεί το 
αναγνωστικό κοινό σύμφωνα με τη δική του οπτική 
γωνία, δηλαδή με βάση τον τρόπο με τον οποίο εκεί-
νος βλέπει τα πράγματα. Άρα, μια εφημερίδα, μέσω 
των δημοσιογράφων της, μπορεί να πληροφορήσει, 
αλλά καινά διαμαρτυρηθεί, να προβληματίσει, αλλά 
και να ψυχαγωγήσει, να δώσει μηνύματα, αλλά και 
να ενοχλήσει. Πάνω από όλα, όμως, πρέπει να λέει 
την αλήθεια χωρίς να δέχεται την ειρωνεία και τον 
εκφοβισμό κανενός.
Οι μαθητές του Β’ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκω-
σίας, γνωρίζοντας τα όλα αυτά και γεμάτοι ενθουσι-
ασμό, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους 
εφημερίδα, η οποία θα αποτυπώνει τα δικά τους όνει-
ρα, τις δικές τους απόψεις και τους δικούς τους προ-
βληματισμούς. Ο κάθε μαθητής - δημοσιογράφος 
θα έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί και να διατυπώ-
σει τις απόψεις του. Θα μπορεί να προβληματίσει 
τον αναγνώστη και να διαμαρτυρηθεί για τον κόσμο 
γύρω του. Ο κάθε μαθητής - δημοσιογράφος θα 
μπορεί να ψυχαγωγήσει με το δικό του τρόπο, αλλά 
και να προκαλέσει. Τέλος, μέλημα όλων πρέπει να 
είναι η σωστή πληροφόρηση όχι μόνο σχετικά με ση-
μαντικά θέματα της σχολικής κοινότητας μας, αλλά 
και με θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, την 
υπόλοιπη χώρα και γενικά τον κόσμο.
Ξεκινάτε με αρκετό θάρρος, πιστεύοντας ότι θα τα 
πετύχετε όλα αυτά και θα συνεχίσετε ακάθεκτοι με 
όπλο την αλήθεια. Πιστεύω ότι αυτή η εφημερίδα 
θα μας εκπροσωπεί και θα είμαστε περήφανοι για 
αυτήν. Οι μαθητές μπορούν να καταφέρουν πολλά 
πράγματα, αρκεί να έχουν την εμπιστοσύνη και τη 
σωστή καθοδήγηση των καθηγητών τους. Είναι ο 
δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει το κάθε σχο-
λείο, για να αλλάξει η δομή της παιδείας στη μαρτυ-
ρική μας πατρίδα.
Χρ. Χριστόφορου
Καθηγητής Χημείας

Πρωτοποριακή δραστηριότητα
To Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο για μένα δεν είναι 
μόνο το σχολείο στο οποίο υπηρετώ ως εκπαιδευ-
τικός. Είναι ένα σημαντικό μέρος του ταξιδιού της 
ζωής μου για σχεδόν είκοσι ολόκληρα χρόνια. 
Από την 1η χρόνια ίδρυσης του, διδάσκω, ενεργώ, 
επικοινωνώ και γίνομαι κοινωνός της μάθησης, της 
προόδου και των πολλαπλών μορφών εξέλιξης και 

καταξίωσης των μαθητών του 
σχολείου τούτου.
Τελευταίο τους επίτευγμα η δη-
μοσιογραφική τους έρευνα στην 
κοινωνία του σχολείου αλλά και 
η καταγραφή γεγονότων, ειδήσε-
ων, άρθρων και άλλων τεκταινο-
μένων στις 23 κοινότητες τους 
αλλά και στην ευρύτερη κυπρια-

κή κοινωνία.
Είμαι σίγουρη ότι και αυτή η πολύ αξιόλογη και και-
νοτόμος δραστηριότητα των μαθητών (κάτω από την 
συστηματική καθοδήγηση του κυρίου Θέμη Πολυβί-
ου, φιλόλογου , Βοηθού Διευθυντή και δημοσιογρά-
φου, αλλά και της ομάδας καθηγητών τους), θα ξε-
χωρίσει θετικά και θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.
Αγαπητά μου παιδιά,
εύχομαι τα βέλτιστα αποτελέσματα στη πρωτοπο-
ριακή και συνεργατική δραστηριότητα που με τόση 
χαρά, ενθουσιασμό και θετική ενέργεια έχετε ανα-
λάβει.
Αγάθη Κυλίλη
ΒΔ Αγγλικών

Δημιουργική προσπάθεια
Πιστεύω ότι η προσπάθεια που 
γίνεται για δημιουργία σχολικής 
εφημερίδας είναι εξαιρετικά δη-
μιουργική.  Η σχολική εφημερί-
δα  αποτελεί ένα  δυναμικό μέσο  
διαλόγου, το οποίο θα δώσει 
την ευκαιρία στους μαθητές  του 
σχολείου μας να αναδείξουν τις 

απόψεις  τους στην  ευρύτερη σχολική κοινότητα. 
Χρησιμοποιώντας το δικό τους λόγο, τη δική τους 
γλωσσική ικανότητα, μπορούν να δώσουν στα κείμε-
νά τους, το στοιχείο της αυθεντικότητας, αφού τους 
δίνεται η ευκαιρία να γράψουν για θέματα που οι 
ίδιοι επιλέγουν κι αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό  τη 
δική τους οπτική γωνία, τις εμπειρίες τους, κι έτσι να 
επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, καταθέτοντας τους 
προβληματισμούς τους, τις απόψεις τους για θέματα 
σχετικά με τη ζωή τους μέσα κι έξω από το σχολείο.
Μαρία Χατζηλοϊζου
Πληροφορικής

Ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες
Αξιέπαινη η προσπάθεια των μαθητών/τριών μας. Ως 
ενεργοί δημοκρατικοί μαθητές / πολίτες εκφράζουν 

τις απόψεις τους για ποικίλα θέ-
ματα που αφορούν τη ζωή του 
σχολείου, της κοινωνίας και της 
πολιτικής ζωής του τόπου μας.
Μελετούν, ερευνούν, δημιουρ-
γούν, παίρνουν συνεντεύξεις, 
ασκούν καλόπιστη κριτική και 
προετοιμάζονται να πάρουν τη 
σκυτάλη στα χέρια τους, όταν 

έλθει η στιγμή, για να διεκδικήσουν μια καλύτερη 
ζωή, όπως αυτοί την οραματίζονται.
Μελετήστε τις απόψεις τους, ακούστε τις ανησυχίες 
τους και τους προβληματισμούς τους, δώστε απα-
ντήσεις στα ερωτήματα τους και βοηθήστε τους να 
επαναφέρουν αρχές και αξίες στον τόπο μας.
Νίκη Διπλάση ΒΔΑ

Όταν οι μαθητές γίνονται ρε-
πόρτερ…
«...Όταν η πόλη κοιμάται και 
οι συνδέσεις αναπαύονται, 
κάποιος ξαγρυπνά και έχει την 
ψυχή του στα δάκτυλα, στα μά-
τια, στα χείλη..» (Ελύτης, 1990) 
Παρατηρεί, αφουγκράζεται, κυ-
νηγάει. Ψάχνει την ιδιωτική οδό 

του καθενός, που γιορτάζει, ελπίζει, οραματίζεται, 
συγκρίνεται και αποκαλύπτεται.
Οι συλλογικές σκέψεις των ανθρώπων, που καταγρά-
φονται, έχουν την ικανότητα να φτάνουν εκεί όπου 
δεν φτάνουν οι φωνές, γίνονται αφορμή για παρα-
γωγικό διάλογο και επικοινωνία μεταξύ μαθητών, 
γονέων και κοινωνίας. Όταν οι μαθητές γίνονται ρε-
πορτέρ, συμμετέχουν ως παρατηρητές ή ως δρώντα 
πρόσωπα στη σχολική και κοινωνική ζωή, βγαίνουν 
από τα στεγανά της τάξης και η γραφή τους αποκτά 
ένα διευρυμένο περιεχομένο με καθορισμένο σκο-
πό, για να πείσει ή να συγκρίνει. Καλούνται μέσα από 
συνεντεύξεις και έρευνες, να γνωρίσουν την κοινω-
νική πραγματικότητα της πόλης τους, της κοινωνίας 
τους από τους ίδιους τους συμπολίτες τους, να επε-
ξεργαστούν τα δεδομένα τους και να βγάλουν μόνοι 
τους συμπεράσματα. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργώ-
ντας την κριτική τους ικανότητα, δομούν ένα μηχα-
νισμό ελέγχου των πληροφοριών και των ειδήσεων, 
που τα ΜΜΕ τους παρέχουν καθημερινά.
Μαρίνα Συμεωνίδου
Φιλόλογος

Πώς βλέπουν οι καθηγητές/τριες μας την έκδοση της εφημερίδας μας
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Έρευνα

Ποια είναι
τα χαρακτηριστικά

που πρέπει να έχει ένας
καθηγητής /τρια;

Έ ρ ε υ ν α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ υ μ μ α -     θ η τ ώ ν  μ α ς

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα συμπε-

ράσματα που εξάγονται από έρευνα 

που η δημοσιογραφική μας ομάδα 

διενήργησε μεταξύ των συμμαθητών 

και συμμαθητριών του σχολείου μας, 

με την καθοδήγηση της καθηγήτρι-

ας Χριστίνας Συμεωνίδου με θέμα. 

“Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που 

θα θέλατε να έχει ένας καθηγητής/ 

τρια;”

Ρωτήθηκαν συνολικά 160 συμμαθη-

τές και συμμαθήτριες και πράγματι 

έδωσαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Παραθέτουμε μερικές από τις απαντήσεις 

που έδωσαν οι συμμαθητές και συμμαθή-

τριες μας:

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση το 72% 

των ερωτηθέντων θέλει ο καθηγητής /τρια 

να δείχνει ενθουσιασμό και ενδιαφέρον 

για τη δουλειά του.

Το 43% ζητά ο καθηγητής / τρια να είναι 

πολύ αυστηρός/ή, όταν διορθώνει εργασί-

Το 77% θέλει ο καθηγητής/τρια να έχει φιλικές 

σχέσεις με τους μαθητές και εκτός τάξης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υπομονετικός
• Φιλικός
• Ευχάριστος
• Νεαρός
• Συνεπής
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Έρευνα

Έ ρ ε υ ν α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ υ μ μ α -     θ η τ ώ ν  μ α ς

Ανεργία είναι το φαινόμενο που παρατη-
ρείται, όταν ένα άτομο παραμένει χωρίς 
εργασία περισσότερο από ένα καθορι-
σμένο χρονικό διάστημα, παρόλο που 
έχει τις απαραίτητες  ικανότητες, τη δι-
άθεση και την προθυμία να εργαστεί. 
Στην Κύπρο υπάρχουν χιλιάδες άνερ-
γοι, κυρίως πτυχιούχοι, που παρόλο που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, για 
να εργαστούν, δυστυχώς δεν υπάρχουν 

θέσεις εργασίας. 

Η 
ανεργία έχει πολλές 

επιπτώσεις για τον 

άνθρωπο και για 

την κοινωνία γενικότερα. Πρώτα 

από όλα το επίπεδο του βιοτικού 

επίπεδου μειώνεται, και η μιζέρια 

και η οικονομική εξαθλίωση κυρι-

αρχούν.  Έτσι προκαλείται πολλές φο-

ρές στους ανθρώπους ανασφάλεια, άγχος για το μέλλον 

που μερικές φορές εκδηλώνεται και με βίαιη συμπεριφο-

ρά. 

Νιωθει μειονεκτικά

Ο άνεργος νιώθει μειονεκτικά, καθώς η απογοήτευση  και 

διάψευση των ονείρων και των προσδοκιών του τον οδη-

γούν σε αδιέξοδο. Έτσι κλείνεται στον εαυτό του, απομο-

νώνεται, χωρίς να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Οι άνεργοι 

πολίτες συνήθως αισθάνονται πικρία και παράπονο, χά-

νουν την κοινωνική τους συνείδηση, καθώς θεωρούν την 

κοινωνία υπεύθυνη για τη δυσάρεστη κατάστασή τους και 

εύκολα οδηγούνται σε παραβίαση των νόμων.  Αυτοί οι 

άνθρωποι δεν έχουν χρόνο, ούτε διάθεση αλλά ούτε και 

ενδιαφέρον για πνευματική καλλιέργεια, οπότε χωρίς την 

κατάλληλη παιδεία και δίχως πνευματικές αντιστάσεις γί-

νονται ευκολότερα θύματα των επιτηδείων,  οι οποίοι τους 

φανατίζουν και τους μαζικοποιούν, για να εξυπηρετήσουν 

βέβαια τις δικές τους σκοπιμότητες.

Να αντιμετωπιστεί η ανεργία

Η κοινωνία θα πρέπει να βρει τρόπους, για να αντιμετω-

πίσει την ανεργία.  Θα πρέπει να γίνει αναπροσανατολι-

σμός στους στόχους της εκπαίδευσης.  Ειδικότερα πρέπει 

να γίνει αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης έτσι ώστε 

οι νέοι να κατευθύνονται και προς τα τεχνικά επαγγέλ-

ματα που έχουν σχεδόν εκλείψει και ίσως υπάρχει πιο 

μεγάλη ανάγκη για εργοδότηση.  Να γίνεται συνεχής 

μετεκπαίδευση των νέων έτσι ώστε να μπορούν να αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Όταν οι πτυχιούχοι 

δεν ασκούν το επάγγελμά τους, δεν ενημερώνονται για 

τα νέα δεδομένα του τομέα τους. Άρα πρέπει το κράτος 

να οργανώνει σεμινάρια ενημερωτικά σχετικά με τις νέες 

εξελίξεις σε διάφορους τομείς, ώστε να είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στις εργασιακές απαιτήσεις εφόσον 

υπάρξει δυνατότητα εργασίας. 

Το κράτος, τέλος πρέπει να δει το πρόβλημα της ανεργί-

ας, ειδικότερα των νέων, με σοβαρότητα και να εξαγγείλει 

συγκεκριμένα μέτρα για απάμβλυνσή του, ώστε να σταμα-

τήσει το φαινόμενο οι νέοι μας και ειδικά οι νέοι επιστήμο-

νες της Κύπρου να φεύγουν στο εξωτερικό.

Ανεργία

ες μαθητών.

Το 67% θέλει ο καθηγητής/τρια να είναι υπομονετικός/ή, ενώ 
το 38% να επιβραβεύει την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα.

Το 99% θέλει τον καθηγητή/τρια να είναι φιλικός / ή και το 
75% να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις ιδέες των μαθητών 
του/της.

Το 66% θέλει ο καθηγητής/τρια να ξέρει να χειρίζεται τις συ-
μπεριφορές των μαθητών/τριών που δημιουργούν πρόβλημα 
στην τάξη και το 73% να οργανώνει το μάθημα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να καταλαβαίνουν στο τέλος της ενότητας αυτά που έχουν 
διδαχθεί.

Το 77% θέλει ο καθηγητής / τρια να έχει φιλικές σχέσεις με 
τους μαθητές και εκτός τάξης, ενώ το 71% δεν είναι ευχαριστη-
μένο με τους καθηγητές / τριες του.

Στο ερώτημα αν προτιμούν άντρα ή γυναίκα καθηγητή το 50% 
προτιμά άντρα, το 39% γυναίκα και το 11% δεν τον ενδιαφέρει 
το φίλο.

Το 41% προτιμά ο καθηγητή/τρια να κάνει πάντα αστεία στην 
τάξη, για να χαλαρώνουν οι μαθητές και το 46% αρκετές φο-
ρές.

Τέλος, για τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός 
οι συμμαθητές μας τον θέλουν υπομονετικό, φιλικό, ευχάριστο, 
νεαρό και συνεπή.

Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Ραφαέλλα Γεωργίου, Γ4
Νίκη Θρουμποίρη, Γ4
Αντρέας Τσαγγάρης, Γ1

Γεωργία Νικολάου, Γ2
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Το διαδίκτυο 
Το διαδίκτυο αποτελεί την 
κορυφαία έκφραση της 
τελειοποίησης της 
ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας. Αποτελεί 
πλέον μέρος της κα-
θημερινότητάς μας 
και επιφέρει τεράστιες 
αλλαγές στον τρόπο ζωής 
μας! Όμως, όπως και κάθε 
άλλη μορφή τεχνολογίας, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο με θετικό όσο και 
με αρνητικό τρόπο, δημιουργώντας τα 
αντίστοιχα προβλήματα και συνέπειες!
Γενικότερα όλες οι διαδικτυακές εφαρ-
μογές επικοινωνίας διευρύνουν τους 
ορίζοντες των παιδιών στους τομείς 
της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης 
και της ψυχαγωγίας. Ταυτόχρονα, όμως 
παραπέμπουν σε κινδύνους που συχνά 
δεν μπορούν να καταπολεμηθούν ή να 
αντιμετωπιστούν!
Το πιο συχνό φαινόμενο που μπορεί  
να συναντηθεί όχι μόνο στο διαδίκτυο 
αλλά, παράλληλα, και στη «ρεαλιστι-
κή» μας ζωή, είναι ο εκφοβισμός και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ηλε-
κτρονικός (cyber bullying). Είναι, δηλα-
δή, πιο πιθανό να συμβεί σε παιδιά που 
υφίστανται και εκφοβισμό εκτός διαδι-
κτύου. Αφορά επιθετικές και αυταρχι-
κές συμπεριφορές ή ακόμη παρενοχλή-
σεις, απειλές, τρομοκρατήσεις, καθώς 
επίσης και ταπείνωση ή εξαναγκασμό 
προς κάποιο άτομο αναγκάζοντάς το, 
με την αποστολή υβριστικών ή προ-
σβλητικών κειμένων, να κάνει πράγματα 
που ο ίδιος δε θέλει να κάνει! 
Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να 
είναι άμεσος ή  έμμεσος, εμπλέκοντας 
και άλλα άτομα που ενδεχομένως να 
μη γνωρίζουν καν το θύμα. Είναι επικαι-
ρότητα στις μέρες μας, εφόσον γίνεται 
αδιαλείπτως και χωρίς εξαίρεση! Πολ-
λά παιδιά-θύματα έχουν πειραχτεί από 
άλλους που είχαν ως σκοπό τη διασκέ-
δαση ή έχουν διαδοθεί προσβλητικές, 
άσχημες ή ακόμη και ψευδές φήμες 
εναντίον τους δημόσια! Άλλα έχουν πα-
ρενοχληθεί γενικότερα ή έχουν λάβει 
διάφορα ανεπιθύμητα μνήματα!
Ο εκφοβισμός γίνεται από ένα άτομο ή 
μια ομάδα ανθρώπων που ίσως θέλουν 
να νιώθουν ανώτεροι και «δυνατοί», 
παίρνοντας σημασία από τους γύρω 
τους ή έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού 
στο παρελθόν ή ακόμη θέλουν να ξε-
φύγουν από τα δικά τους προβλήματα! 
Με βάση μελέτες έχει αποδειχθεί ότι 
έφηβοι ηλικίας 12-16 ετών φαίνεται να 
αποτελούν την πιο ευαίσθητη κοινωνική 
ομάδα. Στατιστικά, επίσης, υπολογίζε-
ται ότι ένα στα πέντε παιδιά έχει πέσει 
θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.
Αξίζει να τονιστεί ότι το cyber bullying 
φαντάζει ίσως αθώο αστείο μεταξύ των 
παιδιών, όμως παρόλα αυτά, μπορεί να 
έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τη 
ζωή του θύματος. Μπορεί να επηρεά-

σει το θύμα με ιδιαίτερα εμφα-
νή επίδραση σε τομείς, όπως 
τα μαθήματά του ή και την 
απότομη πτώση σε σχολικές 

επιδόσεις και ασχολίες 
και γενικότερα να οδη-

γήσει στην αποχή 
του από αυτά, αλλά 
και στην προσωπική 
του κοινωνική απο-
μόνωση! Επιπλέον, 

μπορεί να τον επηρε-
άσει στο να αντιτίθεται 

στην ίδια του τη συμπερι-
φορά αλλά και στον εαυτό 
του κάνοντας πράξεις που δεν 
παραλληλίζονται με το χαρα-
κτήρα του ή είναι παράνομες 
λόγω του εκβιασμού. Αυτές 
οι συνέπειες οδηγούν σε χει-
ρότερες επιπτώσεις, όπως την 
επιθυμία του θύματος να αλ-
λάξει σχολείο, όνομα ή ακόμα 
να παρασυρθεί σε αυτοκτονία 
ή κατάθλιψη! 
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ!! 
Είσθε δυνατότεροι απ’ ό,τι νο-
μίζετε και μπορείτε κάλλιστα 
να αντιμετωπίσετε τον εκφο-
βισμό αυτό  επικοινωνώντας 
με την Αστυνομία Κύπρου 
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος : στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
cybercrime@police.gov.cy  και 
στο  τηλέφωνο 22808200 
ή στο Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Δια-
δικτύου, στο 22674747.

Επίσης στο ίδιο μοτίβο είναι και η σε-
ξουαλική παρενόχληση ή ακόμη και η 
αποπλάνηση ανηλίκου που αποτελεί 
αναμφισβήτητα μεγάλο πρόβλημα δια-
δικτύου και όχι απλά μεμονωμένα περι-
στατικά που βιώνουν άντρες, γυναίκες 
και κυρίως ανήλικα παιδιά! 
Σύμφωνα με έρευνες, το 1/5 των ανή-
λικων που έχουν πρόσβαση στο διαδί-
κτυο έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενό-
χληση.
Τα παιδιά έχουν την «αντιρεαλιστική» 
αντίληψη ότι πολλοί από τους ιστο-
χώρους που χρησιμοποιούνται, όπως 
τα δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας και 
γενικότερα χώροι διαδικτυακής επικοι-
νωνίας, είναι ασφαλείς τόποι συνομιλί-
ας στο διαδίκτυο τόσο για τη δημόσια 
φήμη αλλά και φύση της συζήτησης 
όσο και για την ψευδέσθηση ότι διατη-
ρείται η ανωνυμία τους! 
Μέσα σε αυτές τις ιστοσελίδες, παι-
δόφιλοι βρίσκουν την ευκαιρία, παρι-
στάνοντας τους εφήβους, με ψεύτικες 
ταυτότητες, να παραπλανήσουν και να 
προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να ανα-
πτύξουν «φιλικές σχέσεις» με αυτά και 
να αποσπάσουν όσο το δυνατό περισ-
σότερες πληροφορίες και γενικότερα 
προσωπικά στοιχεία και δεδομένα! Η 
συζήτηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει 
μέχρι να αποκτήσει ο παιδόφιλος την 
εμπιστοσύνη του παιδιού και τις σχετι-
κές πληροφορίες που ζητά, μπορεί να 

περιλαμβάνει από τα ενδιαφέροντά 
τους μέχρι και τις σεξουαλικές τους 
εμπειρίες! Εφόσον φτάσει μέχρι αυτό 
το σημείο, τότε στέλνονται στα θύματα 
φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας 
και γενικότερα σεξουαλικού περιεχομέ-
νου, έτσι ώστε να πείσουν ότι είναι κάτι 
αποδεκτό και άκρως φυσιολογικό. Με 
αυτές τις φωτογραφίες και γενικότερα 
την ανταλλαγή τους, κάνουν τα παιδιά 
να έχουν το αίσθημα της ενοχής και 
τους παροτρύνουν να διαφύγουν σε 
βοήθεια από τους γονείς ή τους δα-
σκάλους τους! Είναι κοινή διαπίστωση, 
λοιπόν, πως ο πραγματικός τους σκο-
πός είναι να τα κακοποιήσουν ή να τα 
κακομεταχειριστούν ή ακόμη μπορεί να 
οδηγηθεί σε πρακτική σεξουαλική πα-
ρενόχληση!  Παράλληλα, μπορεί να δι-
ακινηθεί σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο 
σε υλικό παιδικής πορνογραφίας!
Η σεξουαλική παρενόχληση δεν οφεί-
λεται μόνο στις «νέες γνωριμίες» αλλά 
και στην αθώα αντίληψη των παιδιών 
ότι οι φωτογραφίες έστω και με απλά 
τα πρόσωπά τους μπορούν να παρθούν 
από επιτήδειους και να «μονταριστούν» 
και να είναι διαθέσιμες σε videο σε 
ακατάλληλες σκηνές!
Είναι ευθύνη μας να αποφεύγουμε δι-
αδικτυακές συζητήσεις με αγνώστους 
και κυρίως και σε χειρότερη περίπτωση 
σταματάμε μια συνομιλία με άγνωστο, 
όταν αρχίσουμε να νιώθουμε άβολα 
και καταγγέλλουμε το γεγονός. Οπωσ-
δήποτε διαφωνούμε σε συνάντηση με 
κάποιο άγνωστο πρόσωπο. Εκτός από 
αυτά αποφεύγουμε να στέλνουμε φωτο-

γραφίες που μας εκθέτουν και αναντίρ-
ρητα δεν ανεβάζουμε σε ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης προκλητικές μας 
φωτογραφίες!
Είναι γενικά αποδεχτό ότι ο ηλεκτρο-
νικός εκφοβισμός και η σεξουαλική 
παρενόχληση μέσω διαδικτύου είναι 
έννοιες αλληλένδετες και χρειάζονται 
ταχύτατα μέτρα. Είναι υποχρέωση όλων 
όχι μόνο να προστατεύσουμε τα σημε-
ρινά αλλά και τα μελλοντικά θύματα, 
αλλά να προστατεύσουμε και τους 
ίδιους μας τους εαυτούς και να καλλι-
εργήσει ο καθένας ξεχωριστά τον αυτο-
σεβασμό και την αγάπη προς τον αυτό 
μας! 
Ελάχιστοι θα διαφωνήσουν ότι το διαδί-
κτυο είναι «παράθυρο στον κόσμο» και 
μεγάλη δύναμη στα χέρια μας, όμως 
όπως και κάθε άλλη μορφή  τεχνολο-
γίας, μπορεί να αποβεί φίλος ή εχθρός 
μας ανάλογα με τη χρήση του!

ΠΗΓΕΣ:
http://www.akappatou.gr 
h t t p : / / w w w. t o v i m a . gr / s o c i e t y /
article/?aid=438760 
http://www.emeis.gr/teyxos5/index.html
h t tp ://www.akappatou .gr/ index .
php/2010-10-14-09-40-39/5964-
cyberbullying
http://internet-safety.sch.gr/index.php/
articles/parents/item/267-aus5
h t t p : / / w w w. t o v i m a . gr / s o c i e t y /
article/?aid=438760 
http://www.insider.com.gr/ntetektiv-
sexoualiki-parenochlisi-diadiktyo.html 

Έρευνα

Σ υγκλονιστικά είναι τα στοι-
χεία που προέκυψαν από 
έρευνα που διενήργησαν 

οι συμμαθητές μας με την καθοδή-
γηση της καθηγήτριας Πληροφορι-
κής Μαρίας Χατζηλοϊζου, λόγω της 
συμμετοχής του σχολείου μας στο 
πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο στο 
Διαδίκτυο».

Το ερωτηματολόγιο ετοίμασε η φι-
λόλογος Έλενα Ξανθουδάκη Βαρ-
νάβα.

Στην έρευνα πήρε μέρος το σύνολο 
σχεδόν των μαθητών και των μαθη-
τριών τάξεων του σχολείου μας και 
όπως διεφάνη από τις απαντήσεις 
που έδωσαν ουσιαστικά είναι απρο-
στάτευτοι από τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν, όταν χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο.

Αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα:

Μόνο σ΄ ένα 19% από τους μαθη-
τές της Γ’  τάξης είναι εγκατεστημέ-
νος ο γονικός έλεγχος στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή τους, ενώ στη 
Β΄ τάξη το ποσοστό ανεβαίνει στο 
22% και στην Α΄ τάξη στο 37%.

Σε ψηλά ποσοστά, που για τους 
μαθητές της Γ΄ τάξης φτάνουν το 
64%, οι ερωτηθέντες απάντησαν 
θετικά στο ερώτημα αν γνωρίζουν 
άτομα που είναι εθισμένα στο δια-
δίκτυο.

Στα θετικά της έρευνας καταγράφε-
ται το γεγονός ότι συμμαθητές μας 
απαντούν θετικά στο ερώτημα αν 
έχουν ενημερωθεί για τυχόν κινδύ-
νους που διατρέχει κάποιος κάνο-
ντας χρήση του διαδικτύου.

Το 32% των μαθητών της Γ΄ τάξης 
απάντησε καταφατικά στο ερώτημα 
αν οι γονείς τους γνωρίζουν τους 
διαδικτυακούς τους φίλους. Το πο-
σοστό  ανεβαίνει στο 58% για τους 
μαθητές της Β΄ τάξης και στο 67% 
για τους μαθητές της Α΄ τάξης.

Στα πλαίσια της έρευνας οι συμμα-
θητές και συμμαθήτριες μας ετοίμα-
σαν και σχετικές εργασίες, τις οποί-
ες δημοσιεύουμε στην εφημερίδα 
μας, μαζί με τα αποτελέσματα της 
έρευνας.

Εκτεθειμένοι στους κινδύνους 
του διαδικτύου οι έφηβοί μας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ

Μαρία Κάττου, Γ3
Γεωργία Νικολάου, Γ2
Βασιλική Μηνά, Γ3
Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ5
Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3

Διαδικτυακές Συνήθειες των νέων
Ερωτηματολόγιο

Τάξη : Α, Β,  Γ      Φύλο : A,K

1.Με ποιο είδος συσκευής έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο τον περισσότερο χρόνο;
Η/Υ  tablet Κινητό Τηλέφωνο
2.Πόση ώρα κάνεις  χρήση του διαδικτύου τη μέρα;
0-1ώρα  1-2ώρες     2-3ώρες   Περισσότερο από 3 ώρες
3.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς; 
Κάθε μέρα Λίγες φορές την εβδομάδα   Λίγες φορές το μήνα   Καθόλου
4.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Τwitter);
Πάρα πολύ  Αρκετά  Λίγο Καθόλου
5.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας (Skype, Οovoo); 
Κάθε μέρα  Λίγες φορές την εβδομάδα  Λίγες φορές τον μήνα  Καθόλου
6.Επισκέπτεσαι σελίδες που περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο (άνω των 18);
Ναι  Όχι 
7.Περνάς περισσότερο χρόνο με τους διαδικτυακούς σου φίλους ή τους φυσικούς;
Διαδικτυακούς  Φυσικούς
8.Κάνεις “add” φίλους σε διάφορα sites χωρίς να τους ξέρεις;
Ναι  Όχι 
9.Έχεις συναντήσει  διαδικτυακούς «φίλους» που σου ήταν άγνωστοι;
Ναι  Όχι 
10.Γνωρίζουν οι γονείς σου τους διαδικτυακούς σου φίλους ;
Ναι  Όχι 
11.Ελέγχουν οι γονείς σου πόσες ώρες χρησιμοποιείς το διαδίκτυο ;
Ναι  Όχι 
12.Έχεις γίνει δέκτης εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου; ;
Ναι  Όχι 
13.Γνωρίζεις άτομα εθισμένα στο διαδίκτυο;
Ναι  Όχι 
14.Είναι εγκατεστημένος ο γονικός έλεγχος στον Η/Υ σου;
Ναι  Όχι 
15.Έχεις ενημερωθεί για τυχών κινδύνους που διατρέχει κάποιος κάνοντας χρήση του 
διαδικτύου;
Ναι  Όχι 

Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ5



19

Έρευνα

Cyber-Bullying: Διαδικτυακός εκφοβισμός

Τ ο Cyber Bullying είναι  εκφοβισμός μέσω διαδικτύου. Πιο 
συνηθισμένο είναι το Cyber-bullying μέσω της δημοφιλέστα-
της σελίδας του Facebookς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

παρατηρείται και μέσω άλλων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 
Έτσι πολλοί είναι σήμερα οι έφηβοι που έχουν πέσει θύματα αυτού 

του φαινομένου, ειδικά μέσα από τις λεγόμενες ομά-
δες μίσους που δημιουργούνται στο Facebook! 

Άλλοι έχουν δει φωτογραφίες από προσωπικές 
τους στιγμές να εκτίθενται σε δημόσια θέα, ενώ 
κάποιοι έχουν δεχθεί μέχρι και απειλές για τη 
σωματική τους ακεραιότητα. 
Το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως σε μαθητές 

γυμνασίου και λυκείου, που σε πολύ μεγάλο πο-
σοστό ασχολούνται με το διαδίκτυο και πολύ λιγό-

τερο σε μαθητές δημοτικού.

Τι περιλαμβάνει ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου; 
•Πειράγματα με στόχο τη διασκέδαση
•Διάδοση άσχημων-προσβλητικών  φημών on-line
•Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (υβριστικά-προσβλητικά)
•Παρενόχληση
•Δυσφήμηση σε τρίτους (άλλους πλέον του θύματος), μέσω του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων μέσω κινητού, φωτογραφίες και 
βίντεο στο διαδίκτυο, ιστοσελίδες, μπλογκς, chat rooms κ.ά.
Ο εκφοβισμός μέσω του Διαδικτύου μπορεί να είναι άμεσος ή έμμε-
σος, εμπλέκοντας και άλλα άτομα που ενδεχομένως να μη γνωρίζουν 
καν το θύμα. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό μέσω του Διαδι-
κτύου είναι : 
•Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Electronic Mail), 
•Τα Γραπτά Μηνύματα (Text Messaging), 

•Οι Ιστότοποι Κοινωνικού Δικτύου (Social Networking Sites), 
•Τα Μέρη Συζητήσεως στο Διαδίκτυο (Chat Rooms), 
•Τα Blogs, 
•Τα Web Sites, 
•Ακόμα, και τα διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming).
 
Πώς μπορώ να στραφώ ενάντια σε κάποιο κακόβουλο 
σχόλιο στο Διαδίκτυο;
•Εφόσον έχουμε αντιληφθεί κάποια ιστοσελίδα όπου χρησιμοποιού-
νται προσωπικά δεδομένα μας ή φιλοξενούνται ρατσιστικά σχόλια 
για εμάς μπορούμε να την αναφέρουμε στo Κυπριακό Κέντρο Ασφα-

λούς Διαδικτύου για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (www.
cyberethics.info),  οι οποίοι και θα προβούν στις απαραίτητες ενέρ-
γειες. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες περαιτέρω δυνα-
τότητες εφόσον ο εκφοβισμός διεξήχθη μέσω κάποιας ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης ή chat room.
•Μπορείτε να αναφέρετε την ύπαρξη τους στο http://www.facebook.
com/help/contact.php?show_form=underage
•MySpace - Ειδικά για προβλήματα σχετιζόμενα με σχολείο. Μπορεί-
τε να στείλετε e-mail στο schoolcare@ myspace. com. Οδηγός ασφά-
λειας βρίσκεται στο www.myspace.com/safety
•Youtube - Υπάρχει επιλογή ‘Flag content as inappropriate’ κάτω από 
κάθε βίντεο. Επιλέξτε ακόμα το ‘Security Center’ έχοντας διαλέξει την 
Ελληνική ως γλώσσα περιήγησης
•Instant messaging : MSN – Yahoo . Επιλέγοντας το ‘Help’ tab θα 
ανοίξει πολλαπλές επιλογές, μία εκ των οποίων είναι το ‘Report Abuse’
•Chatrooms – Στη συντριπτική πλειοψηφία τους υπάρχουν ρυθμιστές 
(moderators) που είναι συνήθως πολύ αυστηροί με περιπτώσεις κακό-
βουλης επίθεσης. Μία επικοινωνία στο e-mail τους με το συγκεκριμέ-
νο πρόβλημα είναι συνήθως αρκετή.
• 
Ευτυχώς, στο σχολείο μας δεν διαπίστωσα την ύπαρξη τέτοιων κρου-
σμάτων, αλλά, δυστυχώς, στην κοινωνία μας έχει καταντήσει συχνό 
φαινόμενο.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να διαδραματίσουμε ένα ρόλο και να βάλου-
με το δικό μας χέρι να βοηθήσουμε έτσι ώστε τέτοια φαινόμενα να 
εκλείψουν. 

Πηγές : 
•http://www.vodafone.gr/
•http://hasiad.gr

Μαρία Κάττου, Γ3
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19%	  

Α	   Β	   Γ	  

Είναι	  εγκατεστημένος	  ο	  γονικός	  έλεγχος	  στον	  Η/Υ	  σου;	  
Απάντησαν	  ΝΑΙ	  
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Επισκέπτεσαι	  σελίδες	  που	  περιέχουν	  ακατάλληλο	  
περιεχόμενο	  ;	  Απάντησαν	  ΝΑΙ	  
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Περνάς	  περισσότερο	  χρόνο	  με	  τους	  διαδικτυακούς	  σου	  φίλους	  ή	  τους	  
φυσικούς;	  Απάντησαν	  με	  διαδικτυακούς	  
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Κάνεις	  “add”	  φίλους	  σε	  διάφορα	  sites	  χωρίς	  να	  τους	  
ξέρεις;	  Απάντησαν	  ΝΑΙ	  
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Έχεις	  συναντήσει	  	  διαδικτυακούς	  «φίλους»	  που	  σου	  ήταν	  
άγνωστοι;	  Απάντησαν	  ΝΑΙ	  
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Γνωρίζουν	  οι	  γονείς	  σου	  τους	  διαδικτυακούς	  σου	  φίλους	  ;	  
Απάντησαν	  ΝΑΙ	  
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διαδίκτυο;	  Απάντησαν	  ΝΑΙ	  
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	  Έχεις	  γίνει	  δέκτης	  εκφοβισμού	  μέσω	  του	  
διαδικτύου;	  Απάντησαν	  ΝΑΙ	  

44%	  

52%	  

64%	  

Α	   Β	   Γ	  

Γνωρίζεις	  άτομα	  εθισμένα	  στο	  διαδίκτυο;	  Απάντησαν	  ΝΑΙ	  
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Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι να εισαγάγει τα 
σχολεία σε διαδικασία ανάληψης δράσης για την 

προώθηση της ασφαλούς χρή-
σης του διαδικτύου στο πε-

ριβάλλον του σχολείου, 
έτσι ώστε οι μαθητές να 
μπορούν να χρησιμο-
ποιούν αποτελεσματικά 
και με υπευθυνότητα,  

το διαδίκτυο. Περαιτέρω, 
στόχος των δράσεων του 

προγράμματος είναι να εν-
δυναμώσει το σχολείο, ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει και να προλάβει τις προκλήσεις των 
σύγχρονων τεχνολογιών για ασφαλέστερο σχολι-
κό περιβάλλον και πιο αποτελεσματική χρήση των 
τεχνολογιών του διαδικτύου στο σχολείο.
Το πρόγραμμα προσδοκεί να βοηθήσει το σχολείο 
μας να εκτελέσει δράσεις για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιό-
τητες των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών και 
να τους ευαισθητοποιήσει για την ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου. 

Το διαδίκτυο
Η χρήση του διαδικτύου προσφέρει ποικίλα οφέλη 
στον καθένα που είναι πρόθυμος να το χρησιμοποι-
ήσει. Το τεράστιο ποσό διαθέσιμης πληροφορίας 
και οι πολλές χρήσεις που κάποιος μπορεί να έχει 
μέσω του διαδικτύου το έχουν κάνει το πολυτιμότε-
ρο εργαλείο στις διάφορες θέσεις της ζωής ενός 

ατόμου. 
Το διαδίκτυο  είναι ένας “επιταχυντής” γνώσης, 
αλλά παράλληλα μπορούν σε αυτό να υπάρξουν 
απάτες, κλοπές κ.α.

Κίνδυνοι διαδικτύου
1.ΙΟΙ, AD WARES και SPYWARES: Οι ιοί μπορούν 

μερικές φορές να βλάψουν τον υπολογιστή. 
Μπορούν να παρεμβάλουν τα προγράμματα των 
υπολογιστών και να τα διαγράψουν, να συντρί-
ψουν τον υπολογιστή ή να τον μετατρέψουν

2.Ακατάλληλο υλικό: Τα παιδιά μπορεί , χωρίς να 
το θέλουν, να εκτεθούν σε υλικό που είναι ακα-
τάλληλο για την ηλικία τους (υλικό με ρατσιστικό 

περιεχόμενο, υβριστικό περιεχόμενο, σεξουαλι-
κό περιεχόμενο) 

3.Εθισμός στο διαδίκτυο : Μπορεί να προκύψει με 
την πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυ-
ακές δραστηριότητες, όπως είναι τα παιχνίδια, 
δωμάτια συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος, κοι-
νωνικά δίκτυα και άλλα.

4.Εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου
 (Cyber Bullying): Ο εκφοβισμός μέσω του δια-

δικτύου είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού, 
επιθετικότητας, παρενόχλησης, ή αυταρχικής 
συμπεριφοράς που θεσπίζεται και πραγματοποι-
είται μέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών 
επικοινωνίας. 

5.Διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκου: Είναι ένας 
από τους σοβαρότερους κινδύνους του διαδικτύ-
ου. Η διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκου είναι 
όταν κάποιος επικοινωνεί με ένα παιδί με στόχο 
να το προετοιμάσει για σεξουαλική κακοποίηση 
είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός διαδικτύου. Μέσω 
των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν 
να εντοπίσουν τα υποψήφια θύματα τους. Μερι-
κοί άνθρωποι μπορεί να παρέχουν πλαστά στοι-
χεία με ψεύτικες πληροφορίες .Για το λόγο αυτό 
απαιτείται προσοχή, όταν μιλάμε μέσω προγραμ-
μάτων κοινωνικοί δικτύωσης με αγνώστους.  

Έρευνα

Ασφαλές σχολείο στο διαδίκτυο
Το σχολείο μας συμμετέχει από φέτος στο πρόγραμμα “Ασφαλές σχολείο στο διαδίκτυο”

Βασιλική Μηνά, Γ3

Ψεύτικα προφίλ στο Facebook

Τ α ψεύτικα προφίλ στο Facebook το τελευ-
ταίο διάστημα είναι πάρα πολλά. Καθημε-
ρινά νέοι λογαριασμοί που εξυπηρετούν 

διάφορους σκοπούς για χρήστες εντελώς ανώνυ-
μα,με την έννοια ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιος βρί-
σκεται από πίσω τους, κατακλύζουν το διαδίκτυο και 
πολλές φορές αποτελούν και κίνδυνο για όσους έχουν 
“φίλους” με ψεύτικα προφίλ.

Σε όλους μας έχει τύχει να μας στείλει αίτημα φιλίας κά-
ποιος χρήστης του Facebook, αλλά να διατηρούμε τις 
αμφιβολίες μας,αν το συγκεκριμένο προφίλ είναι αληθι-
νό. Δηλαδή, αν το όνομα, τα στοιχεία και οι φωτογραφί-
ες που εμφανίζονται σε αυτό ανήκουν όντως στο άτομο 
που διαχειρίζεται το προφίλ.

Οι άνθρωποι που κάνουν ψεύτικα προφιλ στο Facebook 
και βάζουν ένα όνομα, επίθετο και φωτογραφία  κάποιου 
άλλου προσπαθούν να κάνουν ρεζίλι το άτομο αυτό, 
γράφοντας ποστ τύπου ‘Σας μισώ όλους’ ή βάζει φωτο-
γραφίες που ο άλλος δεν θα έβαζε ποτέ. 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που μπορείται να αναγνωρίσε-
τε ένα ψεύτικο προφιλ. Πιο κάτω ακολουθεί ένα μικρός 
οδηγός με 7 μικρά βήματα, τα οποία θα σας βοηθήσουν 
να καταλάβετε ή αν έχετε υποψίες να επιβεβαιώσετε 
ποιοι λογαριασμοί είναι ψεύτικοι...   
1) Κοιτάξτε τις φωτογραφίες του/της. Έχει πολλές φωτο-
γραφίες; Ανεβάζει φωτογραφίες με φίλους ή φίλες; Επί-
σης, τις ανανεώνει ή έχει την ίδια φωτογραφία εδώ και 
χρόνια; Στα περισσότερα αυθεντικά προφίλ υπάρχουν 
πολλές φωτογραφίες του ατόμου στο οποίο ανήκει το 
προφίλ.
2) Πολύ σημαντικό είναι να κοιτάτε τα σχόλια στις αναρ-
τήσεις και στις φωτογραφίες. Αν φαίνεται ότι σχολιάζουν 
πολλά διαφορετικά άτομα τα οποία δείχνουν να γνωρί-
ζουν το άτομο, τότε πιθανότατα το προφίλ δεν είναι ψεύ-
τικο. Όσο λιγότερα σχόλια υπάρχουν, τόσο αυξάνεται η 
πιθανότητα το προφίλ να είναι ψεύτικο.
3) Τα περισσότερα ψεύτικα προφίλ δημιουργούνται από 

άνδρες που το… παίζουν γυναίκες. 
Μια γυναίκα θα κάνει πιο εύκολα 

αποδοχή φιλίας σε μια άγνωστη 
γυναίκα, παρά σε έναν άγνωστο 
άνδρα. Αυτό το γνωρίζουν οι 
άνδρες, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούν ψεύτικα, γυναικεία προ-

φίλ με την ελπίδα να δημιουργή-
σουν φιλίες με κοπέλες. Αν βλέπετε 

γυναικεία προφίλ με φωτογραφίες με 
λίγα ρούχα, σώματα στην παραλία και με σχόλια 
σεξουαλικού περιεχομένου, τότε μάλλον κάτι δεν πάει 
καλά...
4) Δείτε αν ανανεώνει το προφίλ του/της συχνά. Αν έχει 
ελάχιστες αναρτήσεις και μάλιστα με σπάνια ανανέωση, 
τότε κι αυτό είναι ύποπτο.
5) Υπάρχουν ορισμένοι που ανεβάζουν πολλές φωτο-
γραφίες που βρίσκουν είτε από το google, είτε από άλλα 
ξένα προφίλ στο facebook. Συνήθως, οι φωτογραφίες 
αυτές είναι τραβηγμένες στο εξωτερικό και αρκετές φο-
ρές αυτό μπορείτε να το διακρίνετε...
6) Αρκετοί δημιουργούν προφίλ για διαφημιστικούς 
σκοπούς. Ανεβάζουν τη φωτογραφία μιας οποιαδήποτε 
κοπέλας στη κεντρική φωτογραφία του προφίλ τους και 
απλά αναρτούν είτε το προϊόν τους, είτε το site που δια-
φημίζουν....
7) Ορισμένοι άνδρες δεν ανεβάζουν φωτογραφίες δι-
κές τους, αλλά ανεβάζουν “γλυκές” φωτογραφίες από 
σκυλιά, λιοντάρια, έξυπνες παροιμίες κτλ με σκοπό να 
επικεντρωθούν στο συναισθηματικό τομέα μιας κοπέ-
λας. Και αυτά τα προφίλ είναι συνήθως ψεύτικα και δεν 
αντιπροσωπεύουν το όνομα που έχουν δώσει στο συγκε-
κριμένο προφίλ...

Για να τελειώσουμε θα σας δώσω μερικές συμβουλές 
ώστε να μην μπορεί κάποιος να κάνει ψεύτικο προφιλ 
για εσάς. Πρώτη συμβουλή είναι να κλειδώνετε τις φω-
τογραφίες προφιλ σας ώστε να μην μπορεί κανένας να 
τις πάρει. Δεύτερη συμβουλή είναι να ρυθμίσετε στο 
Facebook ποιοι θέλετε να βλέπουν τα προσωπικά σας 
στοιχεία. Αυτά από εμένα και προστατευτείτε από τους 
κινδύνους του διαδικτύου. ;

Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3

Οδηγός για ασφάλεια στο Διαδίκτυο

• Ποτέ και σε κανένα να μην αποκαλύπτουμε 
προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο για 
τους εαυτούς μας (συμπεριλαμβανομέ-
νων της ηλικίας και του φύλου) ή 
στοιχεία σχετικά για την οικογέ-
νεια μας.

• Μην αποκαλύπτετε τους 
κωδικούς πρόσβασης 
(password) που χρησιμοποι-
είτε.

• Να είστε επιφυλακτικός/ή ως προς την 
αποδοχή όσων διαβάζετε στο Διαδίκτυο ή 
αυτών που σας λένε οι άλλοι χρήστες του, 
πριν το υποβάλετε στην κρίση σας.

• Να μην ανοίγετε μηνύματα από άγνω-
στους, γιατί μπορεί να περιέχουν ιούς. 

• Να προσέχετε στο facebook και σε άλλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μη μιλάτε 
με αγνώστους.

• Να ρυθμίσετε και να ασφαλίσετε το λογα-
ριασμό σας από ενέργειες παραβίασης ή 
υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

• Να περιορίζετε την πρό-
σβαση στο λογαριασμό σας, ώστε 
να μην μπορούν επιτήδειοι να κλέ-
ψουν προσωπικά δεδομένα.

• Ποτέ μην ανεβάζετε φωτο-
γραφίες, όπου μπορεί να φανεί η 

τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

• Αν δεχθείτε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύμη-
το μήνυμα να ειδοποιήσετε αμέσως τους 
γονείς σας ή κάποιο μεγαλύτερό σας πρό-
σωπο και έπειτα την αστυνομία.

• Μπορεί κάποιος εύκολα να δημιουργήσει 
ένα ψεύτικο λογαριασμό και να παραπλα-
νήσει άλλους χρήστες, έτσι πρέπει να είσα-
στε πολύ προσεκτικοί με τους εικονικούς 
σας φίλους.

Γεωργία Νικολάου, Γ2
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Συνέντευξη

Στο πλευρό των νέων της υπαίθρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου βρί-
σκεται στο πλευρό των νέων μας και 
ιδιαίτερα των νέων της υπαίθρου το-

νίζει σε συνέντευξη στην εφημερίδα μας ο Πρόε-
δρος του Οργανισμού Παναγιώτης Σεντώνας.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της νεανικής παρα-
βατικότητας ο κ. Σεντώνας υπογραμμίζει ότι είναι 
ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει άμεσου χειρισμού, 
όχι μόνο από τον Οργανισμό Νεολαίας, αλλά και 
από όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και υπη-
ρεσίες.

Εμείς, ως Οργανισμός Νεολαίας, αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο κ. Σεντώνας, προσπαθούμε να συμ-
βάλουμε στην άμβλυνση του προβλήματος αυτού 
μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα. 

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Ορ-
γανισμού Νεολαίας Κύπρου Παναγιώτη Σεντώνα 
είναι η παρακάτω:

Πώς ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου βο-
ηθά τη νεολαίας της Κύπρου;

Ο Οργανισμός Νεολαίας εργάζεται για την παρο-
χή ευκαιριών σε όλους τους νέους για συμμετοχή 
και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου, 
συμβάλλει στη δημιουργική απασχόληση και ψυ-
χαγωγία των νέων της Κύπρου, καθώς και στην 
αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που 
απασχολούν τη νεολαία. Υπηρετώντας τους στό-
χους αυτούς, ο Οργανισμός Νεολαίας παρέχει μια 
πληθώρα υπηρεσιών και προγραμμάτων στα οποία 
μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι νέοι. 
Παραδείγματος χάριν, στα Πολύκεντρα Νεολαίας 
του Οργανισμού παρέχεται η ευκαιρία στους νέους 
να συμμετέχουν σε δημιουργικά εργαστήρια μου-
σικής, χορού, τέχνης, εκμάθησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών με ένα πολύ μικρό συμβολικό κόστος 
ετησίως. Επίσης, στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 
και στο διαδικτυακό Eurodesk οι νέοι μπορούν να 
απευθύνονται, για να επιλύουν απορίες και να βρί-
σκουν πληροφορίες για πάρα πολλά θέματα που 
τους αφορούν άμεσα, όπως είναι τα θέματα σπου-
δών, επαγγελματικής κατάρτισης, εξεύρεσης ευκαι-
ριών απασχόλησης, και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, 
το εθνικό πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» δίνει 
την ευκαιρία σε οργανώσεις νεολαίας και σε άτυ-
πες ομάδες νέων να διοργανώσουν δραστηριό-
τητες με διάφορες θεματικές, όπως είναι ο πολιτι-
σμός, ο αθλητισμός, το περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα «Erasmus+ Νεολαία», το οποίο διαχει-
ρίζεται στην Κύπρο ο Οργανισμός Νεολαίας, δίνει 
στους νέους την ευκαιρία να διοργανώνουν και να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Επίσης, το Πρόγραμμα «Μικρή Άρκτος» δίνει 
την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που προσφέ-
ρει σε μαθητές αλλά και στους γονείς τους να χει-
ριστούν θέματα που τους απασχολούν, όπως είναι 

η νεανική παραβατικότητα, η πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου, κ.ά. Επιπλέον, η τηλεφωνική γραμμή 
1410 δίνει την ευκαιρία σε όσους νέους το έχουν 
ανάγκη να απευθυνθούν και να συνομιλήσουν ανώ-
νυμα με ειδικούς ψυχολόγους. Αυτά είναι μερικά 
μόνο από τα προγράμματα και τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας, τα οποία 
έχουν ως στόχο να εξυπηρετήσουν τους νέους και 
να τους βοηθήσουν όπου και όποτε αυτοί το χρει-
άζονται. 

Πώς σκέπτεστε να βοηθήσετε το μαθητό-
κοσμο και ειδικά εμάς της υπαίθρου;

Ειδικά για τους μαθητές, παρέχεται το Πρόγραμμα 
«Μικρή Άρκτος» το οποίο επισκέπτεται σχολεία σε 
ολόκληρη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης και 
της υπαίθρου. Επίσης, οι Συμβουλευτικές Υπηρε-
σίες «Πρόταση» απευθύνονται σε νέους αλλά και 
στους γονείς τους και αναλαμβάνονται θέματα δι-
απαιδαγώγησης παιδιών, παραβατικής συμπεριφο-
ράς, αρνητικών συναισθημάτων, απωλειών και πέν-
θους, διαζυγίου, βίας στην οικογένεια, αναζήτησης 
ταυτότητας, αυτοεκτίμησης, κοινωνικοποίησης και 
προσαρμογής, λήψης αποφάσεων κ.α. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο της «Πρότασης» λειτουργούν ομάδες 
γονιών με παιδιά με ειδικές ανάγκες και ομάδες 
γονιών οι οποίοι προβληματίζονται με τη συμπερι-
φορά των παιδιών τους. Και στις δύο περιπτώσεις 
κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση και ενδυνάμωση 
του γονεϊκού ρόλου, η ανάπτυξη της επικοινωνίας 
στην οικογένεια, η δημιουργία αρμονικού οικογε-
νειακού κλίματος και η ψυχοεκπαίδευση των γο-
νιών αναφορικά με θέματα διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν.

Ο Οργανισμός Νεολαίας αντιλαμβάνεται ότι οι 
νέοι της υπαίθρους έχουν λιγότερες ευκαιρίες σε 
σχέση με τους συνομήλικους τους που διαμένουν 
σε μεγάλα αστικά κέντρα, και για το λόγο αυτό πα-
ρέχει τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του και σε 
γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Στα πλαί-
σια αυτά λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 
και στον Αγρό, εκτός από τη Λεμεσό, τη Λάρνακα 
και τον Άγιο Αθανάσιο. Επίσης, αποτελεί πάγια πο-
λιτική του Οργανισμού η ενθάρρυνση των νέων της 

υπαίθρου για ενεργό συμμετοχή στις δράσεις της 
κοινότητας τους, μέσα από τα Κέντρα Νεότητας κα-
θώς και μέσα από τα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαί-
ας. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαί-
ας είναι ένας  συμμετοχικός θεσμός που ξεκίνησε 
τη λειτουργία του στην Κύπρο, εδώ και 10 περίπου  
χρόνια, με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Στόχος του 
εν λόγω θεσμού είναι να προσφέρει τη δυνατότητα 
στη νεολαία και ειδικά στα οργανωμένα σύνολα 
νεολαίας να δραστηριοποιηθούν σε τοπικό επίπε-
δο. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαί-
ας  αποτελούν μια δομή συνεχούς και ουσιαστικής 
σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές και Κοινο-
τικές Αρχές. Αυτό θα διευκολύνει τους Δήμους και 
τις Κοινότητες στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων 
και των προβλημάτων των νέων και στην ανάλογη 
ενεργοποίηση  τους.

Βεβαίως, θέλουμε να εξετάσουμε εκ νέου το πώς ο 
Οργανισμός αγκαλιάζει τους νέους της υπαίθρου, 
γι’ αυτό και στο πλαίσιο της έρευνας που πρόκειται 
να διεξάγει ο Οργανισμός για την καταγραφή των 
σημερινών αναγκών των νέων της Κύπρου έχουμε 
δώσει ιδιαίτερη σημασία στους νέους που ζουν 
εκτός των αστικών κέντρων, προκειμένου να κατα-
γράψουμε τις απόψεις και τους προβληματισμούς 
τους. 

Τι κάνετε για την αντιμετώπιση της νεανι-
κής παραβατικότητας;
Η νεανική παραβατικότητα είναι ένα φαινόμενο 
το οποίο χρήζει άμεσου χειρισμού όχι μόνο από 
τον Οργανισμό Νεολαίας αλλά και από όλα τα 
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες. 
Εμείς, ως Οργανισμός Νεολαίας, προσπαθούμε 
να συμβάλουμε στην άμβλυνση του προβλήματος 
αυτού μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα: Το 
πρόγραμμα «Μικρή Άρκτος», τις Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες «Πρόταση», τη γραμμή ψυχολογικής 
στήριξης 1410. Επίσης, ο Οργανισμός παρέχει 
υπηρεσίες Συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου, μέσα 
από την ιστοσελίδα www.preventionsection.org, το 
κοινό μπορεί να συνομιλεί με τους συμβούλους της 
Γραμμής 1410, με απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυ-
μία. Επιπρόσθετα, αποστέλλοντας ερωτήματα στο 
1410@youthboard.org.cy, το κοινό μπορεί να λά-

βει έγκυρη πληροφόρηση γύρω από ψυχοκοινωνι-
κά θέματα που το απασχολούν. Παράλληλα, ανα-
πτύσσονται συνεργασίες με άλλους φορείς όπως 
ο Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, η 
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, οι Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερί-
ας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των νέων 
και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Θεωρούμε επίσης ότι εάν οι νέοι μας εμπλέκονται 
ενεργά στα κοινά, εάν γίνουν ενεργοί πολίτες μέσω 
της συμμετοχής τους σε διαφόρων ειδών δραστη-
ριότητες, δε θα είναι επιρρεπείς σε θέματα νεανι-
κής παραβατικότητας. Νέοι οι οποίοι είχαν την 
εμπειρία να συμμετέχουν σε σχέδια ανταλλαγής 
με άλλες χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος «Erasmus+» αλλά και νέοι που συμμετείχαν 
σε προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην Κύπρο, 
αναφέρουν ότι έχουν κερδίσει πάρα πολλές εμπει-
ρίες, έχουν κάνει νέες γνωριμίες, έχουν αναπτύξει 
νέες δεξιότητες. Όλες αυτές οι θετικές εμπειρίες 
βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν και μια θετική 
στάση ζωής, απομακρύνοντας τους από καταστά-
σεις δυσάρεστες όπως είναι η παραβατικότητα και 
η βίαια συμπεριφορά. 

Ποιο το μήνυμα σας προς τους μαθητές / 
μαθήτριες και γενικά τη νεολαία της Κύ-
πρου;
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι νέοι της Κύπρου αποτε-
λούν την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για ολό-
κληρη την πατρίδα μας. Οι νέοι, δυστυχώς, σήμερα 
ζουν σε μια κοινωνία η οποία τελεί υπό κρίση και τα 
προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, το μείζον ζήτημα για 
τους νέους μας είναι να πιστέψουν στις δυνάμεις 
τους. Γιατί έχουν μεγάλα αποθέματα. Να ανακα-
λύψουν τα ταλέντα και τα χαρίσματα τους και να 
εστιάσουν σ’ αυτά. Να μην διαπραγματεύονται 
τα όνειρα τους και να κάνουν τα αδύνατα δυνατά 
για να τα κάνουν πράξη. Μπορεί αυτό να φαίνεται 
δύσκολο ή ακατόρθωτο αλλά όπως μας λέει και ο 
εμπνευσμένος ηγέτης Ν.Μαντέλα «Πάντα κάτι φαί-
νεται αδύνατο, μέχρι να πραγματοποιηθεί»!

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο 
του Οργανισμού Νοελαίας 

Παναγιώτη Σεντώνα

Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Μιχάλης Χρυσοστόμου, Γ6
Γιώργος Γλαύκου, Γ6
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5
Χαρά Χαραλάμπους, Γ5
Χρίστη Δημητρίου, Γ5
Δημιάνα Λουκά, Γ5
Δήμητρα Παπαέτρου, Γ5
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Ο ι συμμαθητές μας είναι πρόθυμοι να μετανα-
στεύσουν στο εξωτερικό, για να εργαστούν, 
αν δεν βρουν δουλειά στην Κύπρο.

Το παραπάνω είναι ένα από τα συμπεράσματα έρευνας 
που διενεργήθηκε μεταξύ των μαθητών της τρίτης τάξης, 
κάτω από την καθοδήγηση της  Καθηγήτριας Κωνσταντί-
νας Ιεροδιακόνου με τίτλο «Πώς βλέπω το μέλλον σε 
σχέση με το επάγγελμα που θα ακολουθήσω».

Για την ηλεκτρονική ετοιμασία του ερωτηματολογίου συ-
νεργάστηκε και η φιλόλογος Χρίστη Λεβέντη.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 79 από τους 145 συμ-
μαθητές μας που φοιτούν στην τρίτη τάξη.

Το 77%  απάντησε ότι δεν έχει σχέση το επάγγελμα που 
θα ακολουθήσει με το επάγγελμα των γονιών τους.

Ως κριτήριο επιλογής του επαγγέλματος το 48% απάντη-
σε ότι είναι το προσωπικό ενδιαφέρον, το 25% κάποιο 
ταλέντο και το 24% ο υψηλός μισθός.
Το 44% απάντησε ότι επιθυμεί να εργαστεί στο δημόσιο 
τομέα, το 30% στον ιδιωτικό τομέα και το 25% ως αυτο-

εργοδοτούμενοι.

Το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ακολουθήσει 
σπουδές σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά το λύκειο.
Αξιοσημείωτο πόρισμα το γεγονός ότι κανένας συμμαθη-
τής μας δεν σκοπεύει να ακολουθήσει το επάγγελμα του 
οικονομολόγου. Αντίθετα, οι περισσότεροι προτιμούν  να 
ακολουθήσουν επαγγελμα που έχει σχέση με τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές (κυρίως προγραμματιστές)
Τέλος, το 86% είναι πρόθυμο να ασκήσει άλλο επάγγελ-
μα, αν δεν βρει δουλειά στο επάγγελμα που θα σπου-
δάσει.
Το 57% των αγοριών προτιμά πρακτικής φύσης επαγγέλ-
ματα. Το 40% των κοριτσιών προτιμά κοινωνικής φύσης 
επαγγέλματα.
Τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις των συμμαθητών 
μας μπορείτε να τις διαβάσετε στους πίνακες που δημο-
σιεύονται.

Έρευνα

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Άντρεα Κωνσταντίνου, Γ4
Ραφαέλλα Γεωργίου, Γ4
Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2

Πώς βλέπω το μέλλον σε σχέση με το επάγγελμα που θα ακολουθήσω

1. Τι επάγγελμα θα ήθελες να κάνεις, όταν 
μεγαλώσεις ;

2.Συζητάς με τους γονείς σου για το επάγγελμα 
που θα ακολουθήσεις ;

3.Πόσο αισιόδοξος/η είσαι για το μέλλον σ’ ό,τι 
αφορά το επάγγελμα που θα ακολουθήσεις ; Θα 
βρεις εργασία ;

4.Είσαι πρόθυμος/η να μεταναστεύσεις και σε 
άλλη χώρα για να εργαστείς στο επάγγελμα που 
επιθυμείς αν δεν βρεις δουλειά στην Κύπρο;

Πρόθυμοι να μεταναστεύσουν οι νέοι μας, 
αν δεν βρουν δουλειά στην Κύπρο
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Έρευνα

Τ ι είναι τα όνειρα; Γιατί τα βλέ-
πουμε; Πώς τα βλέπουμε; 
Αυτά είναι μερικά από τα 

χιλιάδες ερωτήματα που απασχο-
λούν, όχι μόνο τους νέους, αλλά 
και τους ηλικιωμένους. Το όνειρο 
είναι η βίωση μιας σειράς εικόνων, 
ήχων ή άλλων αισθήσεων, ιδεών, συ-
ναισθημάτων και μορφών που δημιουρ-
γούν μια ‘ιστορία’ κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το περιε-
χόμενο των ονείρων δεν έχει  λογική και είναι πέρα από το 
συνειδητό έλεγχο αυτού που το βιώνει. Η εξαίρεση είναι το 
συνειδητό όνειρο, που το άτομο αντιλαμβάνεται ότι ονει-
ρεύεται και συχνά είναι σε θέση να αλλάξει το ονειρικό 
περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο ρεαλιστικό.

Σήμερα δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος, γιατί βλέπουμε τα 
όνειρα και πως επιλέγονται οι εικόνες που προβάλλονται 
μέσα σε αυτά. Τα όνειρα σύμφωνα με την ερμηνεία του 
Σίγκμουντ Φρούντ, αναδύονται από το ασυνείδητο και εί-
ναι πλέον ο ξεκάθαρος δρόμος προς αυτό. Αντίθετα, δύο 
καθηγητές του Χάρβαντ υποστηρίζουν ότι τα όνειρα είναι 
αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων στον εγκέφαλο, οι οποί-
ες οδηγούν σε διέγερση διάφορα μέρη του εγκεφάλου, 
παράγοντας τυχαίες εικόνες τις οποίες η συνείδηση  συν-
δέει με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια ιστορία.

Το να βλέπει κανείς όνειρα φαίνεται πως είναι φυσιολογική 
ανάγκη του οργανισμού, καθώς αν κάποιος μείνει χωρίς 
να κοιμηθεί για διάστημα ημερών, αρχίζει να ονειρεύεται 
ξύπνιος. Σχετικά με την ερμηνεία των ονείρων έχουν ασχο-
ληθεί αρκετοί ψυχαναλυτές. Μερικοί πιστεύουν ότι κάθε 
ανθρώπινη πράξη δεν συμβαίνει τυχαία, αλλά παράγεται 
ως ένα βαθμό από το υποσυνείδητο. Ο άνθρωπος προσπα-
θεί να ξεχάσει τις επιθυμίες και τα ένστικτά του, τα οποία 
του βγαίνουν στη διάρκεια των ονείρων. Αυτά όμως, πολ-
λές φορές επιμένουν. 

Φανταστήκατε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς όνειρα;

Όνειρα…
Αθηνά Χ’Χριστοδούλου, Γ3

Κ άποιοι υποστηρίζουν ότι 
υπάρχουν γοργόνες κά-
που στον ωκεανό. Εσείς 

τι πιστεύετε; Στ’ αλήθεια υπάρ-
χουν; Θα είναι όπως τις φανταζό-
μαστε, δηλαδή ένα μυθικό πλάσμα 
με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι και 
με ουρά ψαριού; Τι μπορούν να μας 
προκαλέσουν; Είναι φιλικές; Ποιος ξέρει; 
Το πιο πιθανό να υπάρχει κάτι εκεί έξω που δεν έχει ακόμα 
ανακαλυφθεί.
Έχουν δημιουργηθεί πολλές ιστορίες και παραδόσεις για 
γοργόνες, όπως ότι, όταν τραγουδούσαν μάγευαν τους 
ναυτικούς. Οι γοργόνες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε 
σπήλαιο ζωγραφικής (σαν ζωγραφιά) στα τέλη της Παλαιο-
λιθικής εποχής, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πλέουν στις 
θάλασσες. Η πιο πρόσφατη είδηση για ύπαρξη γοργόνας 
έγινε από το Animal Planet που μετέδωσε ένα ντοκιμαντέρ. 
Πράγματι δείχνει κάτι σαν γοργόνα, αλλά ποιος μπορεί να 
μας το επιβεβαιώσει;
Εμπειρογνώμονες εξέτασαν όλα τα γνωστά στοιχεία για την 
ύπαρξη γοργόνων και δηλώνουν με έμφαση ότι υπάρχουν 
υβρίδια που είναι μισός άνθρωπος και μισό ψάρι και ότι 
ζουν ειρηνικά μεταξύ μας. Επίσης λένε ότι ζουν στα θερμά 
νερά της Καραϊβικής και της Μεσογείου αλλά έχουν εντοπι-
στεί και στην περιοχή του Ειρηνικού και Νότιου Ατλαντικού 
Ωκεανού. Ας μην ξεχνούμε ότι το 99% των ωκεανών δεν 
έχει εξερευνηθεί πλήρως.

Το ερώτημα παραμένει: Υπάρχουν ή όχι γοργόνες ή θα αρκε-
στούμε μόνο στις «γοργόνες»;

Γοργόνες
Βασιλική Μηνά, Γ3

5. Έχει σχέση το επάγγελμα 
που θέλεις να ακολουθήσεις με το 
επάγγελμα των γονιών σου ;

6. Κριτήριο επιλογής του επαγγέλματος 
που θα επιλέξω είναι;

7.Πού επιθυμείς να εργαστείς ; 8.Θα ήθελες η δουλειά σου να είναι 
στην πόλη, κοντά στο χωριό σου ή 
στο εξωτερικό;

9.Θα ακολουθήσεις σπουδές σε 
Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μετά 
το Λύκειο;

10. Σε επηρεάζει το οικογενειακό 
σου περιβάλλον στις σπουδές   
 που θα ακολουθήσεις;

11.Πόσο σ’ επηρεάζει η 
επαγγελματική αποκατάστασή σου 
σ’ό,τι αφορά τις σπουδές που θα 
ακολουθήσεις;

12. Αν δεν βρεις εργασία στο 
επάγγελμα που ονειρεύεσαι να 
σπουδάσεις είσαι πρόθυμος/η να 
ασκήσεις άλλο επάγγελμα ;
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Συνέντευξη

Ο Κυπριακός  Ερυθρός  Σταυρός βοηθά 
τους συνανθρώπους μας και έχει να 
επιδείξει ένα πολύπλευρο και σημαντικό 

έργο. Τα παραπάνω αναφέρει σε συνέντευξη της στην 
εφημερίδα μας η Πρόεδρος του Κυπριακού  Ερυ-
θρού Σταυρού  Φωτεινή Παπαδοπούλου, που αναλύει 
τον τρόπο λειτουργίας και την προσφορά του. Ανα-
λυτικά η συνέντευξη με  την Πρόεδρο του Κυπριακού  
Ερυθρού Σταυρού  Φωτεινή Παπαδοπούλου είναι η 
παρακάτω:

1.Πώς ήρθε στην  Κύπρο η ιδέα του Ερυθρού 
Σταυρού;
Ο Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται  από το 
1950 στην Κύπρο , ως τμήμα  του Βρετανικού Ερυ-
θρού Σταυρού. Μετά την ανεξαρτησία  καθιερώθηκε 
ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός. Από το ’60 και το 
’63 με ειδική νομοθεσία που ψηφίστηκε για τον Ερυ-
θρό Σταυρό, αυτός εξελίχθηκε  όπως τον ξέρουμε 
σήμερα.

2.Πότε ιδρύθηκε το τμήμα Νέων του Ερυ-
θρού Σταυρού και ποια είναι η δράση του;
Ιδρύθηκε το 1973 και εντάχθηκα σ΄ αυτό, για να δω 
αν θα μου άρεσε να ασχολούμαι μ’ αυτό. Ήταν η δεύ-
τερη οργάνωση με την οποία ασχολήθηκα, μετά  το 
σύνδεσμο γονέων του δημοτικού σχολείου Αγίου Αν-
δρέα, όταν ξεκίνησαν τα παιδιά μου το σχολείο. Μια 
φίλη από το σύνδεσμο γονέων ήταν που μου πρότεινε 
να μπω στη νέα επιτροπή που θα έκαναν για το τμήμα 
Νέων τότε που ιδρύθηκε. Από τότε, βεβαίως, έμεινα 
στην επιτροπή. Ήρθε το 1974 και είχαμε πάρα πολλή 
δουλειά, ασχολούμασταν με τους πρόσφυγες και με 
όλες τις καταστάσεις που υπήρχαν τον καιρό εκείνο 
κι έτσι πλέον είπα ότι με τον Ερυθρό Σταυρό μπορείς 
να βοηθήσεις πολύ κόσμο. Η συμμετοχή  στον Ερυ-
θρό Σταυρό βασικά σημαίνει  προστασία της υγείας, 
της ζωής και να βοηθήσεις τον κόσμο να έχει μια 
καλύτερη διαβίωση, όσον αφορά τους ανθρώπους, 
νέα παιδιά, ενήλικες, γέρους. Σε όλους τους τομείς 
και σε όλες τις ηλικίες βοηθούμε. Το τμήμα Νέων ει-
δικότερα  προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να 
μάθουν πρώτα-πρώτα για τον Ερυθρό Σταυρό και δεύ-
τερο  το τι κάνει ο Ερυθρός Σταυρός που έχει τα δικά 
του προγράμματα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει και 
να βοηθά κατάλληλα. 

3.Πώς βοήθησε ο Ερυθρός Σταυρός το δοκι-
μαζόμενο λαό της Κύπρου το 1974; Τι έκανε 
και τι κάνει για το δράμα των αγνοουμένων;
Βασικά το 1974 ,μόλις έγινε η εισβολή, ήρθε ο Διε-
θνής Ερυθρός Σταυρός και βοήθησε, γιατί μπορού-
σαν να έχουν επικοινωνία με την Τουρκία. Στην Ξε-
νοδοχειακή Σχολή βρισκόταν στελέχη του Ερυθρού  
Σταυρού και όταν ελευθέρωσαν τους κρατούμενους, 
που είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους, έρχονταν 
εκεί και τους παραλάμβαναν. Ρωτούσαν για εκείνους 
που δεν είχαν έρθει, για να μπορέσουν να δουν αν θα 
μπορέσουν να επικοινωνήσουν να μάθουν τι έγιναν οι 
αγνοούμενοι. Τους έδιναν ρουχισμό και έφευγαν. Επί-
σης όλοι οι πρόσφυγες βοηθήθηκαν. Η βοήθεια από 
το εξωτερικό έρχονταν όλη στον Ε.Σ και γινόταν δια-
νομή είτε σε τρόφιμα είτε σε ρουχισμό είτε σε φάρμα-
κα. Η πρόεδρος τότε ήταν η κυρία Στέλλα Σουλιώτη 
(που ήταν η πρώτη γυναίκα υπουργός) και ο Διεθνής 
Ε.Σ της έδωσε συγχαρητήρια για τη διαχείριση που 
είχε κάνει τότε για τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες.
Με τους αγνοούμενους προσπαθούσαμε να μάθουμε 
τι έχουν γίνει ,να βοηθήσουμε μέσω των καταθέσεων 
από διάφορους ανθρώπους. Όμως, όπως ξέρετε, 
ήταν δύσκολα τα πράγματα, αφού  η άλλη πλευρά 
δεν έδινε πολλές πληροφορίες. Σήμερα για την  επα-
νασύνδεση των οικογενειών έχουμε μια κοπέλα που 
ασχολείται ειδικά με αυτό το θέμα.
Τώρα με τους Σύριους στην Κοκκινοτριμιθιά, αυτό 
που κάναμε εμείς ήταν να τους δώσουμε την ευκαιρία 

να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες τους είτε στη 
Συρία είτε με άλλους συγγενείς σε άλλες χώρες. Δυ-
στυχώς, δεν είναι πολλοί εκείνοι που μπόρεσαν να 
φύγουν, διότι με τις νομοθεσίες που υπάρχουν και 
στην Ε.Ε είναι δύσκολο να πάς σε άλλη χώρα. Από  
τη στιγμή που ήρθαν στην Κύπρο πρέπει να  ακολου-
θήσουν τη νομοθεσία,  για να μπορέσουν να κάνουν 
αίτηση, να πάνε σε άλλη  χώρα και στην άλλη χώρα 
πρέπει να έχουν από πρώτο βαθμό συγγενή για να 
πάνε. Έτσι έχουμε ακόμα 10 παιδία που είναι μόνα 
τους και πήγαν σε κυβερνητικές στέγες και τους φι-
λοξενούν. 

4.Γνωρίζετε πόσοι εθελοντές υπάρχουν σή-
μερα στην Κύπρο; 
Υπολογίζω ότι υπάρχουν περίπου 5000 εθελοντές σε 
όλη την Κύπρο. Έχουμε ομάδες και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στο πανεπιστήμιο Κύπρου και σε  άλλα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια που μας βοηθούν. Βεβαίως, 
έχουμε σε γυμνάσια, σε λύκεια και στα δημοτικά. Ει-
δικά με τα σχολεία νομίζω είμαστε η πρώτη οργάνω-
ση που ασχολήθηκε με τους νέους. Τώρα υπάρχουν 
και άλλοι , αλλά ήμασταν οι πρώτοι. Αυτό οφείλεται  
στην κυρία Σουλιώτη .Είχαμε αυτή τη συμφωνία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού , που μας επέτρε-
πε να έχουμε ομάδες μέσα στα σχολεία. Βεβαίως, 
να πω  και το άλλο, ότι χωρίς τους καθηγητές δεν 
θα μπορούσαμε να στήσουμε το τμήμα Νέων, διότι  
οι καθηγητές έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στο να μας 
βοηθήσουν να εδραιωθούμε και να έχουμε αυτές τις 
ομάδες μέσα στα σχολεία.

5.Πότε ασχοληθήκατε με τον Ερυθρό Σταυ-
ρό και γιατί;
Ξεκίνησα το 1973 και μετά έμεινα, λόγω της εισβο-
λής, όταν είδα το τι κάναμε και πως μπορούσαμε να 
βοηθήσουμε τον κόσμο. Πλέον έχω περάσει από 
όλες τις βαθμίδες. Ξεκίνησα από το τμήμα Νέων , 
ήμουν στην επιτροπή του κλάδου Λευκωσίας, διότι το 
τμήμα Νέων έχει κεντρική επιτροπή και έχει κλάδους 
σε όλες τις επαρχίες και κρατάμε και τους κλάδους 
που είναι τώρα στα κατεχόμενα, όπως την επαρχία 
Αμμοχώστου, επαρχία Μόρφου- Κερύνειας και προ-
σπαθούμε να διατηρούμε τα κατεχόμενα ζωντανά. 
Μετά μπήκα στην κεντρική επιτροπή του τμήματος 
Νέων, ανέλαβα την προεδρία του κλάδου Λευκωσίας 
και έπειτα την προεδρία της κεντρικής επιτροπής του 
τμήματος Νέων. Όταν αποφάσισε η κυρία Σουλιώτη 
ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει πλέον, ανέλαβα τον 
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. 

6. Ποιες είναι οι ευθύνες σας ως προέδρου 
του Ερυθρού Σταυρού Λευκωσίας;
Πρέπει να βλέπω ότι όλοι οι κλάδοι δουλεύουν σω-
στά. Τώρα έχουμε το συντονισμό των πακέτων που θα 
δώσουμε στις οικογένειες που έχουν ανάγκη.  Γίνο-
νται εκδηλώσεις για να μαζέψουμε λεφτά, αφού χρει-
αζόμαστε και λεφτά, για να μπορούμε να βοηθούμε 
άλλους. Έχουμε το πρόγραμμα με τις αναπηρικές 
καρέκλες .Όλοι οι κλάδοι πρέπει να έχουν ένα σύ-
στημα έτσι όποιος  χρειάζεται μια αναπηρική καρέκλα 
να μπορεί να πάει στον Ε.Σ να τη δανειστεί για όσο 
χρειαστεί. Έχουμε το θέμα των μεταναστών, ακόμη 
και εκείνους  που είναι παράνομοι, γιατί ο Ε.Σ δεν κά-
νει διακρίσεις. Επομένως κοιτάζουμε, όλο τον κόσμο.
Δίνουμε προτεραιότητα στους δικούς μας, διότι έχου-
με πάρα πολλούς που χρειάζονται τη  βοήθεια μας. 
Έχουμε τη διαχείριση των εγκλωβισμένων. Για χρό-
νια ο Ε.Σ ήταν υπεύθυνος για τους εγκλωβισμένους, 
στέλναμε φάρμακα και ό,τι χρειαζόταν . Το θεραπευτι-
κό κέντρο Στέλλα Σουλιώτη στη Λεμεσό που είναι για 
παιδιά που πάσχουν από διάφορες παθήσεις,  που 
παλιότερα ήταν ένα κέντρο όπου έμεναν τα παιδιά , 
τώρα όμως είναι κέντρο ημερήσιας φροντίδας, είναι 
κάτω από την ευθύνη μας.

7.Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια 
εμπειρία που σας συγκλόνισε;
Να σας πω. Εκείνο που πραγματικά με συγκλόνισε 
ήταν, όταν μετά την εισβολή,  πήγα για πρώτη φορά 
στους καταυλισμούς. Πραγματικά παθαίνεις τέτοια 
απόγνωση, δεν ξέρεις τι να κάνεις , πώς να τους βο-
ηθήσεις. Ήταν τόσες πολλές οι ανάγκες, διότι έφυ-
γαν αυτοί  οι άνθρωποι και άφησαν τα πάντα πίσω 
τους. Είναι και εκείνοι που έχασαν και ανθρώπους 
που ήταν ακόμα πιο σοβαρό. Τους παρήχαμε, εκτός 
από υλικά αγαθά , ψυχολογική υποστήριξη. Τότε το 
κάναμε εμείς, ενώ τώρα έχουμε ειδικό τμήμα με προ-
γράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Νομίζω ότι 
είναι εκείνο που με σόκαρε, και τότε είναι που πλέον 
είπα :«Ναι, σίγουρα μπορώ να δουλέψω σε αυτόν τον 
τομέα».

8.Θα συστήνατε στη νεολαία της Κύπρου να 
ενταχθεί σε ένα τέτοιο αφιλοκερδή οργανι-
σμό; Τι θα τους προσέφερε;
Εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να σου αρέσει . 
Η θεωρεία μου είναι ότι σε γεμίζει περισσότερο το να 
κάνεις κάτι, το να δίνεις του άλλου. Δηλαδή, σου προ-
σφέρει ικανοποίηση το να είσαι εθελοντής. Το θέμα 
είναι να διαλέξεις έναν τομέα που να σου αρέσει εσέ-
να -άλλοι τους αρέσει να ασχολούνται με παιδιά με ει-

δικές ανάγκες, σε άλλους αρέσει να βλέπουν γενικά 
τον κόσμο που χρειάζεται βοήθεια. Εξαρτάται το τι 
θέλεις εσύ να προσφέρεις. Ή ακόμα κάποιοι επαγ-
γελματίες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους δωρεάν, χωρίς να πληρώνονται. Εδώ στη Λευ-
κωσία ,για παράδειγμα, έχουμε πολλούς γιατρούς 
σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Αυτό νομίζω είναι 
πολύ σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορού-
σαμε να πληρώσουμε τόσους ανθρώπους. Είναι και 
θέμα κόστους, είναι δύσκολα πλέον τα πράγματα.

9.Πιστεύετε ότι η νεολαία μας είναι ευαι-
σθητοποιημένη σε θέματα εθελοντισμού; 
Νομίζω ναι , τώρα έχουμε αρκετούς νέους που 
ασχολούνται με τον εθελοντισμό . Πιστεύω γενικά 
ότι είμαστε ένας λαός που βοηθά. Αν σκεφτούμε 
πόσες οργανώσεις υπάρχουν και συντηρούνται από 
τον κόσμο , ναι, πιστεύω ότι το έχουμε και λίγο στο 
αίμα μας, στο DNA μας . Δεν αφήνουμε κάποιον 
αβοήθητο, αν μας το ζητήσει .Το πρόβλημα με τους 
νέους που υπάρχει είναι, μετά, όταν πάνε φοιτητές, 
υπάρχει μια περίοδος που χάνονται, αλλά αρκετοί 
επιστρέφουν .

10.Πώς η κρίση επηρέασε το έργο του Ερυ-
θρού Σταυρού ; Συνεχίζουν οι βιομηχανίες 
να προσφέρουν τα προϊόντα τους ή προσφέ-
ρουν λιγότερα; 
Προσφέρουν λιγότερα, διότι εκτός από εμάς υπάρ-
χουν και τόσες άλλες οργανώσεις που ζητούν. Στις 
αρχές όλοι έδιναν και έφερναν τρόφιμα. Χτες συζη-
τούσαμε για τα πακέτα που θα δώσουμε και θα στοι-
χίσουν 150.000 ευρώ. Θα τα καλύψουμε εμείς με 
δωρεές που μας έκαναν ορισμένοι σε λεφτά και οι 
κλάδοι που θα μοιράστουν μεταξύ τους τα έξοδα. 

11.Είναι ο Ερυθρός Σταυρός η προτεραιότη-
τα των δραστηριοτήτων σας;
Ναι. Ασχολούμαι και με άλλους αφιλοκερδείς ορ-
γανισμούς. Είναι ο Ερυθρός Σταυρός, το ίδρυμα 
Λεβέντη – στο οποίο είμαι μέλος και ασχολείται πε-
ρισσότερο με πολιτιστικά και λιγότερο με ανθρωπι-
στικά θέματα. Επιπλέον, είμαι και στο σύνδεσμο του 
Μακάριου Νοσοκομείου, που είναι νοσοκομείο για 
τα παιδιά, τις άπορες οικογένειες που χρειάζονται βο-
ήθεια. Είμαι, επίσης, σε ένα άλλο παγκύπριο  σύνδε-
σμο Καρδιοπαθών και τον «ΠΑΣΥΚΑΦ».

12.Μάθαμε ότι κάποια από τα παιδιά σας 
ακολουθούν τα βήματά σας. Είναι με τη δική 
σας παρότρυνση ή από μόνα τους; 
Πιστεύω όχι. Τους αρέσει. Είναι η μεγαλύτερη κόρη 
μου. Η Μαρία, ασχολείται  με τον Ερυθρό Σταυρό 
και είναι στο τμήμα Νέων, στην επιτροπή της Λευ-
κωσίας. Η μια νύφη μου, είναι επίσης στον Ερυθρό 
Σταυρό, αλλά στον κλάδο Λευκωσίας. Η άλλη νύφη 
μας ασχολείται με τα κοινωνικά παντοπωλεία, έχει το 
«Αγκαλιάζω» που είναι το κοινωνικό παντοπωλείο για 
τη Λευκωσία. Η μικρότερη μου κόρη ασχολείται πε-
ρισσότερο  με τα θέματα της κακομεταχειρίσης των 
παιδιών. 

13.Αφιερώσατε και αφιερώνετε πολύ χρόνο 
γι’ αυτές τις εθελοντικές σας δράσεις; Νιώ-
σατε ποτέ ότι στερείτε χρόνο από την οικο-
γένειά σας;
Κάποιες φορές ναι. Με τα εγγόνια μου θα βρεθώ, αν 
μπορέσω το Σαββατοκύριακο. Μέσα στην εβδομάδα 
δεν έχω πολύ χρόνο να τους δω, διότι κι εκείνοι έχουν 
τα σχολεία τους και τα διάφορα πράγματα που κά-
νουν εκεί . 

Πολύπλευρο και σημαντικό έργο
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ  ΕΡΥΘΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Χαρά Χαραλάμπους, Γ5

Συνέντευξη με την Πρόεδρο Φωτεινή Παπαδοπούλου
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Θέμα

Σ τις  21 Νοεμβρίου  πραγματοποιήθηκε 
καλλιτεχνική δράση με θέμα “Γλυπτική 
στην Άμμο” στην οποία έλαβαν μέρος 

μαθητές από όλα τα σχολεία της Κύπρου. Για τις 
επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου 
η δράση έγινε στην παραλία των Φοινικούδων.
Από το σχολείο μας συμμετείχαν δεκαέξι  μαθη-
τές από τη Β και την Γ τάξη οι οποίοι, αφού ερ-
γάστηκαν πάνω στο θέμα με προσχέδια, είχαν 
την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ξεχωριστό και 
πανέμορφο περιβάλλον δίπλα από τη θάλασσα 
και να δημιουργήσουν  ένα γλυπτό με μόνο υλικό 
την άμμο.
Τους συμμαθητές συνόδευαν οι καθηγήτριες της 
Τέχνης Σαβέλλα  Μιχαήλ και Χαρά Ευσταθίου.
Στις φωτογραφίες οι μαθητές μας και τα έργα τα 
οποία κατασκεύασαν.

Καλλιτεχνική Δράση: Γλυπτική στην άμμο
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
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Οι ήρωές μας

Παντελής Κατελάρης:
O ήρωας αγωνιστής της ΕΟΚΑ

Τ ο Επισκοπειό  αποτελεί γενέτειρα του 
Παντελή Κατελάρη. Αν και μικρό 
χωριό οι κάτοικοί του ήταν και 

θα είναι ξεχωριστοί. Μια οικογένεια που 
αντιπροσωπεύει αυτούς τους κατοίκους 
είναι η οικογένεια Κατελάρη. Από αυτή 
κρατούσε τις ρίζες του ο ήρωας Παντε-
λής Κατελάρης.

Ο Παντελής Κατελάρης γεννήθηκε στις 24 Δε-
κεμβρίου 1932 και σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 
1958. Ο Παντελής Κατελάρης ανήκε σε πολυμελή, 
αγροτική οικογένεια και είχε άλλα επτά αδέρφια. Τα 
δύο από αυτά ήταν μεγαλύτερά του, η Θεοδώρα και 
ο Λεωνίδας και τα υπόλοιπα πέντε μικρότερά του, ο 
Κώστας, η Νίκη, ο Αντρέας, η Φρόσω και ο Τομάζος. 
Η μητέρα του ονομαζόταν Ειρήνη και ο πατέρας του 
Θεόδουλος.

Ο Παντελής στερήθηκε την ανώτερη μόρφωση 
λόγω οικονομικών δυσκολιών, παρά το γεγονός ότι 
ήταν πολύ καλός μαθητής. Τελειώνοντας το δημοτι-
κό αναγκάστηκε να εργαστεί και από νεαρή ηλικία 
ακολούθησε το επάγγελμα του ξυλουργού. Ο Πα-
ντελής ήταν αρχικά οπαδός αριστερών φρονημάτων. 
Επηρεασμένος από την ένταξή του στο ΓΣΠ και τις 
νέες του γνωριμίες και απόψεις αλλάζει ιδεολογία 
και υποστηρίζει φανατικά τα δεξιά φρονήματα. Χα-
ρακτηριστική είναι η σκηνή που αφηγείται ο αδελφός 
του Τομάζος, όταν ήταν τότε 11 χρονών και βοηθού-
σε τον Παντελή στη δουλειά του ως πελεκάνος. Στη 
διάρκεια ακροάσεως του ραδιοσταθμού «Μόσχας», 
οι αριστεροί κατάκριναν τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο 
Παντελής θυμώνει και ρίχνει το εργαλείο με το οποίο 
εργαζόταν και ταυτοχρόνως ξεστομίζει τη φράση «Η 
Κύπρος αγωνίζεται για την ελευθερία της και οι άν-
θρωποι της προδώνουν αυτόν τον υπέροχο αγώνα».

Το Νοέμβριο του 1955, μετά την έναρξη του απελευ-
θερωτικού αγώνα, μυήθηκε και εντάχθηκε στις τάξεις 
της ΕΟΚΑ. Ανέλαβε την εξασφάλιση και τη συγκέ-
ντρωση οπλισμού όπως και την αφαίρεση οπλισμού 
από Άγγλους. Έλαβε μέρος σε πράξεις δολιοφθο-
ράς με τοποθετήσεις βομβών, καθώς και σε ενέδρες 
και επιθέσεις. 

Η προσφορά του στον απελευθερωτικό αγώνα αρχί-
ζει με το που δούλεψε για τον τομεάρχη της ΕΟΚΑ 
Αντρέα Σεϊττάνη. Ο Παντελής Κατελάρης διετέλεσε 
βοηθός του επίσης ήρωα Σταύρου Στυλιανίδη, ο 
οποίος έφθασε στην περιοχή Επισκοπειού στις αρ-
χές του 1957. Τον Αύγουστο του 1957 η συνεργα-
σία τους λήγει οριστικά, καθώς ο Στυλιανίδης σκοτώ-
νεται στο κρησφύγετό του.

Ο θάνατος του Στυλιανίδη δεν εμπόδισε τον Κατε-
λάρη από το να συνεχίσει το επικίνδυνο έργο του 
συμπολεμιστή του. Έτσι συνέχισε την προσφορά του 
στον αγώνα κατασκευάζοντας βόμβες και νάρκες, 
καλύπτοντας τις ανάγκες της οργάνωσης. Χώρος 
εργασίας του αποτέλεσε το πατρικό του σπίτι στο 
Επισκοπειό, μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 1957, που 
ανεκαλύφθη και συνελήφθη μετά από αιφνιδιαστική 
έρευνα των Άγγλων στο σπίτι του. 

Αρχικά οδηγήθηκε στον αστυνομικό σταθμό Λευκω-
σίας, «Special Branch». Μετά οδηγήθηκε στα κρατη-
τήρια Ομορφίτας, όπου υπέστη σε βασανιστήρια. Ο 
ηρωισμός στην οικογένεια ήταν έμφυτος, αφού, κατά 
την μαρτυρία του τομεάρχη της ΕΟΚΑ, κανένας από 
την οικογένεια δε λύγισε. 

Ο Παντελής έδινε θάρρος στο μικρό του 
αδερφό, καθώς τον άκουγε να κλαίει. 

«Μη φοβάσαι, θα τα περάσουμε όλα». 
Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που 
άκουσε από  το στόμα του αδερφού 
του ο Τομάζος. 

Στη συνέχεια η οικογένεια οδηγήθηκε 
στο ίδιο κελί εκτός από τον Παντελή. 

Εκεί ξεθάρρεψαν και καθώς άκουγαν τους 
αγωνιστές στα διπλανά κελιά να υποφέρουν από 

τα βασανιστήρια όλοι μαζί τραγουδούσαν πατριωτι-
κά τραγούδια, για να τους δίνουν θάρρος και δύνα-
μη. 

Ο Παντελής Κατελάρης υποκρινόμενος ότι λύγισε 
στα βασανιστήρια, προθυμοποιήθηκε να υποδείξει 
στους Άγγλους τοποθεσίες κρυμμένων πυρομαχικών 
της ΕΟΚΑ. Συνοδευόμενος υπό ισχυρή συνοδεία 

στρατιωτών, μεταφέρθηκε 
στο χωριό του και στις 
γύρω τοποθεσίες. Η ευ-
καιρία για δραπέτευση 
έφτασε.
Ο Κατελάρης δέχθηκε 
κτυπήματα από τους Άγ-
γλους, ενώ βρίσκονταν 
στο Αρεδιού, για να τους 
επιδείξει δήθεν κρύπτες 
όπλων, αφού δεν υπήρχε 
τίποτε στην περιοχή. Εκμε-
ταλλευόμενος τον ξυλο-
δαρμό του, παραπονέθη-
κε για ζάλη και αδιαθεσία 
και προσποιήθηκε ότι θα 
έκανε εμετό. Οι Άγγλοι 
ανυποψίαστοι τον άφη-
σαν να καθίσει στη δεξιά 
πλευρά του αυτοκινήτου 
κοντά στο παράθυρο. 
Αυτή ήταν η ευκαιρία που 
περίμενε ο Κατελάρης, 
καθώς άνοιξε την πόρτα 
και ξέφυγε από τους Άγ-
γλους. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιή-
σουν με καταιγιστικά πυρά, αλλά τίποτα δεν στάθηκε 
εμπόδιο για τον Κατελάρη. 

Άρχισε να τρέχει προς την εκκλησία και σταμάτησε 
ένα ηλικιωμένο λέγοντάς του «Θείε δωσ’ μου τα 

ρούχα σου» έτσι ώστε να μην τον καταλάβουν. Δεν 
είχε ανταπόκριση από τον ηλικιωμένο και έτσι συνέ-
χισε την πορεία του και έφθασε μέχρι τον Αναλιόντα. 
Στο τέλος κατέληξε στο χώρο συγκεντρώσεως των 
ανταρτών στο σπίτι του Αλέξανδρου Βιολάρη στον 
Άγιο Ιωάννη της Μαλούντας. Για αυτή του την ηρωική 
απόδραση δέχτηκε αργότερα τα προσωπικά συγχα-
ρητήρια του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα Δι-
γενή.

Ο πάτερ Χαράλαμπος από το χωριό Αρεδιού υπήρξε 
συναγωνιστής με τον Κατελάρη στην αντάρτικη ομά-
δα. Σύμφωνα με μαρτυρία του ιδίου, το κρησφύγετο 
του Κατελάρη βρισκόταν  κοντά στον Άγιο Ιωάννη 
της Μαλούντας, σε ψηλότερο υψόμετρο για την κα-
λύτερη κατόπτευση των γύρω χωριών. Τη νύχτα του 
θανάτου του, ο Παντελής βρισκόταν στο σπίτι του 
Αλέξανδρου μαζί με τους συναγωνιστές του. Οι συ-
ναγωνιστές του Κατελάρη θα πήγαιναν για περιοδεία 

στα γύρω χωριά, ενώ ο 
ήρωας θα έμενε στο κρη-
σφύγετο, για να φτιάξει 
μια νάρκη, που θα τοπο-
θετείτο στο δρόμο του 
χωριού Κλήρου. 

Ο πάτερ Χαράλαμπος 
αφηγείται ότι γύρω στις 
12 η ώρα τα μεσάνυχτα 
ο Κατελάρης κατευθύν-
θηκε στο κρησφύγετό 
του. Εκείνο το βράδυ, ο 
Κατελάρης ήταν άρρω-
στος και όλοι τον συμ-
βούλευαν να μην πάει 
στο κρησφύγετο εκείνο 
το βράδυ. Αυτός επέμε-
νε να πάει, καθώς είχε 
ραντεβού με το θάνατο.  
Υπάρχουν δύο εκδοχές 
για την αιτία του θανάτου 
του. Η μία αναφέρεται 
στην έκρηξη λόγω φωτιάς 

που προήλθε από τη λάμπα πετρελαίου που φώτιζε το 
κρησφύγετο και η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται στη 
ανατίναξη, εν ώρα κατασκευής βόμβας και εκτίναξης 
της σορού του στον ποταμό. Σημαντική μαρτυρία του 
πάτερ Χαράλαμπου ήταν πως η τελευταία φορά που 
συνάντησε τον ήρωα ζωντανό ήταν στις 24 Δεκεμ-
βρίου 1958. 

Το πρωί της 18ης Ιανουαρίου οι συναγωνιστές του 
τον αναζήτησαν και μετά από ψάξιμο βρήκαν το πτώ-
μα του κάτω στον ποταμό κατακομματιασμένο με τα 
μέλη του διασκορπισμένα. 

Ένας βοσκός περνώντας από το σημείο της έκρη-
ξης πληροφόρησε πως είδε ένα σκύλο να κράτα 
ένα πόδι. Σύμφωνα με μαρτυρία του Χειμωνίδη ,η 
έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη που ακούστηκε στα Πέρα 
όπου βρίσκονταν οι συναγωνιστές του. Ο Χειμωνίδης 
αναφέρει ότι ο Κατελάρης κατάλαβε ότι θα γινόταν 
έκρηξη και έρποντας προσπάθησε να απομακρυνθεί. 
Η έκρηξη τον βρήκε στην είσοδο του κρησφυγέτου 
και τον πέταξε στον ποταμό. Το σώμα του μπροστά 
ήταν ακέραιο, ενώ το πίσω μέρος διαμελισμένο. 

Ο πάτερ Χαράλαμπος ανέλαβε τη μυστική ταφή του 
ήρωα. Η κηδεία τελέστηκε με παρόντα μόνο τον ιε-
ρέα και ένα κερί. Οι μόνοι συγγενείς που ήξεραν για 
το χαμό του ήρωα ήταν ο αδερφός του Κώστας και ο 
γαμπρός του Θεμιστοκλής, οι οποίοι προτίμησαν να 
μην ενημερώσουν ακόμα τη μητέρα του. Η ταφή έγινε 
σε ένα χωράφι που ανήκε στον Παναγιώτου. Ο πάτερ 
Χαράλαμπος δεν έμεινε αδρανής, καθώς το καθήκον 
τον καλούσε να μνημονεύσει το νεκρό που είχε θά-
ψει. Έτσι την Κυριακή μνημόνευσε το νεκρό μαζί με 
το μνημόσυνο ενός άλλου ανθρώπου. 

Ο Κατελάρης έμεινε θαμμένος στο χωράφι από το 
1959 μέχρι το 1965. Ο θάνατός του ανακοινώθη-
κε επίσημα στις 21 Μαρτίου 1959 στην εφημερίδα 
«Ελευθερία.
                                     
Η εκταφή των οστών έγινε στις 17 Ιανουαρίου 
του1965, ημέρα Κυριακή. Σημάδι για το σημείο της 
ταφής του ήρωα ήταν ένα κυπαρίσσι όπως και το χρυ-
σό του δόντι. Τα οστά μεταφέρθηκαν στο Επισκοπειό 
και ο ήρωας τάφηκε στο αγαπημένο του χωριό, κοντά 
στους δικούς του ανθρώπους.

Επίλογος
Ο ηρωισμός και η δίψα για δράση του Παντελή Κατε-
λάρη αναπλάθονται γύρω από τα βιώματά του. Η προ-
σφορά του στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-
59 ήταν γενναιόδωρη. Έπαιρνε κάθε ρίσκο χωρίς 
δεύτερη σκέψη. Ο πατριωτισμός του είναι στοιχείο 
του ακέραιου χαρακτήρα του.
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Μαλούντας

	  

Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3
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Οι ήρωές μας

Ο Παντελής Κατελάρης γεννήθηκε 
στις 24 Δεκεμβρίου 1932 στο 
χωριό Επισκοπειό και πέθα-

νε στις 18 Ιανουαρίου 1958. Ο 
Παντελής στερήθηκε την ανώ-
τερη μόρφωση λόγω οικονο-
μικών δυσκολιών και αναγκά-
στηκε να εργαστεί από μικρή 
ηλικία στο επάγγελμα του 
ξυλουργού. Υπήρξε αθλητής 
του ΓΣΠ.

Το Νοέμβριο του 1955, μυήθηκε και εντά-
χθηκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ όπου ανέπτυξε 
πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα. Ανέλαβε 
την εξασφάλιση και τη συγκέντρωση οπλι-
σμού, όπως και την αφαίρεση οπλισμού από 
τους Άγγλους. Επίσης έλαβε μέρος σε πρά-
ξεις δολιοφθοράς με τοποθετήσεις βομβών, 
καθώς και σε ενέδρες και επιθέσεις.

Η προσφορά του Κατελάρη στον αγώνα αρ-
χίζει με το που δούλεψε για τον τομεάρχη 
της ΕΟΚΑ Αντρέα Σεϊττάνη. Επίσης αποτέλε-
σε βοηθός του ήρωα Σταύρου Στυλιανίδη, ο 
οποίος ήταν ειδικός στην κατασκευή βομβών 
και πυροδοτικών μηχανισμών. Η συνεργα-
σία τους λήγει οριστικά, όταν ο Στυλιανίδης 
σκοτώνεται λόγω έκρηξη βόμβας που ο ίδιος 
κατασκεύαζε. Ο Κατελάρης συνέχισε την 
προσφορά του στον αγώνα κατασκευάζοντας 
βόμβες και νάρκες. Το 1957 ανακαλύφθηκε 
και συνελήφθη μετά από αιφνιδιαστική έρευ-
να τον Άγγλων στο σπίτι του.

Ο Κατελάρης υποκρινόμενος ότι λύγισε στα 
βασανιστήρια προθυμοποιήθηκε να υποδείξει 
στους Άγγλους τοποθεσίες κρυμμένων πυρο-
μαχικών της ΕΟΚΑ. Αυτή ήταν η ευκαιρία του 
για να δραπετεύσει. Δέχθηκε κτυπήματα από 
τους Άγγλους για να τους επιδείξει όλες τις 
κρύπτες. Παραπονέθηκε για ζάλη και προ-
σποιήθηκε ότι θα έκανε εμετό. Οι Άγγλοι τον 
άφησαν να καθίσει στη δεξιά πλευρά του αυ-
τοκινήτου κοντά στο παράθυρο. Ο Κατελάρης 
άνοιξε την πόρτα και ξέφυγε. Οι Άγγλοι προ-
σπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν με καταιγι-
στικά πυρά, αλλά τίποτα και κανένας δεν του 
στάθηκαν εμπόδιο.

Το βράδυ του θανάτου του ο Κατελάρης κα-
τευθύνθηκε στο κρησφύγετό του. Ήταν άρρω-
στος και όλοι τον συμβούλευαν να μην πάει 
στο κρησφύγετο. Αυτός επέμενε, αφού είχε 

ραντεβού με το θάνατο. Υπάρχουν δύο εκδο-

χές για την αιτία θανάτου του. Η μία αναφέ-

ρεται στην έκρηξη λόγω φωτιάς που προήλθε 

από τη λάμπα πετρελαίου και η δεύτερη στην 

ανατίναξη, εν ώρα κατασκευής βόμβας 

και εκτίναξη της σορού στον ποτα-

μό.

Το πρωί της 18ης Ιανουαρίου 

οι συναγωνιστές του τον αναζή-

τησαν και βρήκαν το πτώμα του 

κάτω στον ποταμό κατακομματια-

σμένο. Στην περιγραφή του, ο Χρίστος 

Χειμωνίδης από το χωριό Άγιο Ιωάννης, ανα-

φέρει ότι ο Κατελάρης κατάλαβε ότι θα γινό-

ταν έκρηξη και έρποντας προσπάθησε να απο-

μακρυνθεί. Η έκρηξη τον βρήκε στην είσοδο 

του κρησφύγετου και τον πέταξε στον ποταμό.

Η ταφή του έγινε σε ένα χωράφι και το πρωί 

ακολούθησε καλλιέργεια του χωραφιού ώστε 

να χαθεί κάθε ίχνος της προηγούμενης νύ-

κτας. Οι Άγγλοι συνέχισαν ανυποψίαστοι, 

ακόμα και ένα χρόνο μετά, την αναζήτηση του 

Κατελάρη. Ο θάνατος του ανακοινώθηκε επί-

σημα στις 21 Μαρτίου 1959 στην εφημερίδα 

«Ελευθερία».

Όταν έφτασε το τέλος του αγώνα, όπως όλες 

οι μάνες, έτσι και η μητέρα του Παντελή, περί-

μενε την επιστροφή του γιου της. Καταφθάνει 

στην εκκλησία και δοξάζει το Θεό για το τέ-

λος των βασάνων τους. Μια γυναίκα ψιθυρί-

ζει «που να ξέρει τι την περιμένει αφού ο γιος 

της δεν θα γυρίσει ποτέ». Η μητέρα του Παντε-

λή την ακούει και τρέχει στο σπίτι της. Ο γιος 

της δε γύρισε ακόμα και όλα αυτά την έβαζαν 

σε υποψίες. Ο γαμπρός της, της ανακοινώνει 

την τραγική και σκληρή πραγματικότητα.

Σημάδι για το σημείο ταφής του ήρωα ήταν 

ένα κυπαρίσσι όπως και το χρυσό δόντι του 

ήρωα. Τα οστά μεταφέρθηκαν στο Επισκο-

πειό και ο ήρωας ετάφη στο αγαπημένο του 

χωριό, κοντά στους δικούς του ανθρώπους. 

Η προσφορά του στο απελευθερωτικό αγώνα 

1955-59 ήταν γενναιόδωρη. Πάντοτε ήταν 

ριψοκίνδυνος και έπαιρνε κάθε ρίσκο χωρίς 

δεύτερη σκέψη.

Η οικογένεια του Κατελάρη ανάφερε για τον 

ήρωα: «Χαλάλι για την πατρίδα μας ο Παντε-

λής μας». Αιωνία του η μνήμη !!!

Ο 
Κυριάκος Μάτσης γεννή-

θηκε στο χωριό Παλαιχώρι 

της επαρχίας Λευκωσίας τον 

Ιανουάριο του 1926. Γονείς του ήσαν ο 

Χριστοφής και η Κυριακού Μάτση και είχε 

άλλα δύο αδέλφια, το Γεώργιο και το Γιαν-

νάκη. 

Ο Κυριάκος Μάτσης τελείωσε το δημοτι-

κό σχολείο Παλαιχωρίου και το γυμνάσιο 

Αμμοχώστου. Σπούδασε γεωπονία στο Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 

εργαζόταν ως γεωπόνος στην Αμμόχωστο, 

όταν άρχισε ο αγώνας. Ξεχώριζε για την 

αγάπη του προς την Ελλάδα, τον άνθρωπο 

και τη γη, αποκαλώντας καταχραστές της 

γης όσους δεν καλλιεργούσαν τη γη τους. 

Αγωνίστηκε σκληρά για τα δίκαια του αγρό-

τη και του εργάτη μέσα από τις οργανώσεις 

της ΠΕΚ και της ΣΕΚ, των οποίων υπήρξε 

ιδρυτικό μέλος. Ο πόθος του για την απε-

λευθέρωση της Κύπρου εκδηλώθηκε έντο-

να κατά τα φοιτητικά του χρόνια με ομιλίες 

και διοργάνωση αγωνιστικών εκδηλώσεων 

στη Θεσσαλονίκη. Διετέλεσε τομεάρχης 

της ΕΟΚΑ σε περιοχή της επαρχίας Αμ-

μοχώστου από το 1955, αρχηγός συν-

δέσμων της ΕΟΚΑ από τον Αύγουστο 

του 1955 ως το Φεβρουάριο του 

1956, και τομεάρχης Κερύνειας μέ-

χρι το θάνατό του.

Στις 9 Ιανουαρίου 1956 συνελήφθη και 

βασανίστηκε άγρια με ηλεκτροσόκ και άλλες 

μεθόδους. Ο κυβερνήτης Χάρντιγκ του προσέφερε το 

μυθικό για την εποχή εκείνη ποσό των 500.000 λιρών, 

καθώς και φυγάδευσή του για προστασία, αν αποκάλυ-

πτε πού κρυβόταν ο Διγένης. Οργισμένος ο Μάτσης 

κτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι και του απάντησε: 

«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί 

αρετής. Λυπούμαι εξοχότατε, αλλά με προσβάλλεται». 

Ο κυβερνήτης, εκτιμώντας το ήθος του Κυριάκου, έδω-

σε εντολή  να σταματήσουν τα βασανιστήρια. Ο Μά-

τσης στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια Κοκ-

κινοτριμιθιάς.

Εκεί οργάνωσε τους συγκρατούμενους του, έθεσε σε 

λειτουργία σχολείο για τους κρατούμενους μαθη-

τές και δημιούργησε βιβλιοθήκη. Έκανε ομι-

λίες και γενικά δημιούργησε συνθήκες που 

τόνωναν το αγωνιστικό φρόνημα μέσα στα 

κρατητήρια. Οργάνωσε με τόση επιτυχία 

τη διαφώτιση των Άγγλων στρατιωτών που 

φρουρούσαν τους κρατούμενους, ώστε αυτοί 

έκαψαν το στρατόπεδό τους. Έθεσε σε λειτουρ-

γία δίκτυο οργάνωσης δραπετεύσεων, το οποίο συνέ-

χισε τη λειτουργία του και μετά τη δραπέτευση του ίδιου.

Στις 13 Σεπρεμβρίου 1956 δραπέτευσε και ανέλαβε 

ως τομεάρχης Κερύνειας, όπου ανέπτυξε πλουσιότατη 

και πολύπλευρη δράση. Στις 19 Νοεμβρίου 1958 περι-

κυκλώθηκε στο κρησφύγετό του στο χωριό Δίκωμο της 

επαρχίας Κερύνειας και ανατινάχθηκε από τις δυνάμεις 

κατοχής. Με τον ένδοξο θάνατό του αναδείχθηκε ως 

ένα από τα ινδάλματα του αγώνα. Ό,τι περισώθηκε από 

το πνευματικό του έργο, αποκαλύπτει τη βαθιά πνευμα-

τικότητά του.

Παντελής Κατελάρης:
Ο φτεροπόδαρος 

αγωνιστής της ΕΟΚΑ

Κυριάκος Μάτσης:

Ου περί χρημάτων τον 
αγώνα, ποιούμεθα…

Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3

Βασιλική Μηνά, Γ3
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Έρευνα

Α ΚΡΩΣ ανησυχητικά είναι τα αποτελέσμα-
τα έρευνας που διενήργησαν συμμαθη-
τές μας υπό την καθοδήγηση του καθη-

γητή μας Πόλυ Άνιφτου με θέμα:  «Τι οδηγεί τους 
νέους στο κάπνισμα τσιγάρου και στις εξαρτήσεις».

Αν και η έρευνα δείχνει ότι είναι μικρός ο αριθμός 
των μαθητών και μαθητριών που έχουν καπνίσει, 
εντούτοις οι αριθμοί αυξάνονται όσο ανεβαίνει η 
ηλικία τους.

Το αποτέλεσμα της έρευνας που διενήργησαν οι 
συμμαθητές μας, μαζί με τους σχετικούς πίνακες 
είναι τα παρακάτω:

Η έρευνα μας για το κάπνισμα διεξήχθη μεταξύ μα-
θητών και μαθητριών όλων των τάξεων. Συγκεκριμέ-
να πήραμε δείγματα από δύο τμήματα της  Α΄ Τά-
ξης, μισό της Β΄ και ένα της Γ΄.
Το σύνολο ήταν 37 αγόρια και 43 κορίτσια.

Ανακαλύψαμε πως, αν και οι αριθμοί των μαθητών 
που έχουν καπνίσει είναι μικροί, εντούτοις δείχνουν 
αυξητική τάση όσο ανεβαίνει η ηλικία των μαθητών 
και μαθητριών. Συνολικά βρήκαμε ότι καπνίζουν 
πέντε αγόρια και δύο κορίτσια. Ένα ποσοστό της 
τάξης του 9%.

Από αυτούς που έχουν καπνίσει έστω και μια φορά, 
οι τρεις καπνίζουν συστηματικά, δηλαδή γύρω στο 
40%, ή 4 τοις εκατό από το σύνολο. Από την ίδια 
ομάδα, στην ερώτηση “τι σε οδήγησε να καπνίσεις” 

το 50% απάντησε “από περιέργεια”, ενώ το 33% 
“για να μιμηθώ συμμαθητές ή μεγαλύτερους μου”.

Στο σχολείο ανέφερε ότι καπνίζει ο ένας, στο σπίτι 
τρεις και έξω με φίλους τρεις.

Τρεις απάντησαν πως καπνίζουν περισσότερα από 
πέντε τσιγάρα την ημέρα.

Τέσσερις απάντησαν πως καπνίζουν και άλλες ουσί-
ες εκτός από συνηθισμένα τσιγάρα.

Δύο οι οποίοι, μάλιστα, απάντησαν πως έχουν καπνί-
σει περισσότερες από μία φορές.

Στον ένα προμηθεύει τις ουσίες συγγενικό πρόσω-
πο, ενώ στον άλλο συμμαθητής.

Προσπαθήσαμε μέσω της έρευνάς μας να δούμε 
ποιες είναι οι αντιστάσεις αυτών που δεν καπνίζουν 
και τι τους οδήγησε να παραμείνουν μακριά από το 
κάπνισμα.

Από αυτούς που δεν καπνίζουν, οι περισσότεροι εί-
παν πως φοβούνται για την υγεία τους.

Καπνίζουν από περιέργεια και 
για να μιμηθούν τους συμμαθητές τους

ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ5
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5
Δημιάνα Λουκά, Γ5
Χρίστη Δημητρίου, Γ5
Χαρά Χαραλάμπους, Γ5
Παναγιώτα Παναγιώτη, Γ5 Κάποιοι συμμαθητές μας καπνίζουν και άλλες ουσίες, 

εκτός από τσιγάρο

Σ τις μέρες μας, αρκετά συχνό 
είναι το φαινόμενο του κα-
πνίσματος στην εφηβεία. 

Πού οφείλεται όμως αυτό και πώς 
μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;
Οι νέοι πλέον, εθίζονται στο κάπνισμα 
από μικρή ηλικία, αρκετές φορές, πριν 
ακόμα να πάνε στο γυμνάσιο. Λόγω της μι-
κρής τους ηλικίας, μπορούν να επηρεαστούν 
εύκολα από το γύρω τους 
περιβάλλον. Αν, για πα-
ράδειγμα, καπνίζουν οι 
γονείς τους, τότε το θε-
ωρούν φυσιολογικό, για 
να πράξουν και εκείνοι 
το ίδιο. Επιπλέον, αρκετοί 
πιστεύουν πως έτσι θα 
ταιριάξουν πιο εύκολα με 
άτομα της ηλικίας τους, 
θα τους αποδεχτούν. 
Σημαντική αιτία που ωθεί τους εφήβους στο 
κάπνισμα μπορεί να είναι και η κατάθλιψη. 
Οι έφηβοι συχνά έχουν ανάμεικτα συναισθή-
ματα και καθημερινά νιώθουν πως ο κόσμος 
τους καταρρέει. Έτσι, βλέπουν το κάπνισμα 
ως ένα τρόπο διαφυγής από την καθημερινό-
τητά τους.

Εμείς, οι φίλοι και η οικο-
γένεια τους, οφείλουμε 
να τους βοηθήσουμε. 
Ως γνωστό, το κάπνι-

σμα σκοτώνει και αν δεν 
επέμβουμε μπορούν να δη-

μιουργηθούν μοιραία προβλή-
ματα στο μέλλον.  Πρέπει να υπεν-

θυμίζουμε σ’ αυτά τα άτομα πόσο τα αγαπάμε 
και πως δε χρειάζεται να κα-
πνίζουν, για να αποδείξουν 
κάτι στον οποιοδήποτε. 
Ακόμα, πρέπει να τους βο-
ηθήσουμε να καταλάβουν 
πως αυτό που κάνουν είναι 
λάθος. Πρέπει να είμαστε 
δίπλα τους, γιατί ακόμα και 
αν εκείνοι δεν το συνειδητο-
ποιούν, μας χρειάζονται.
Σε γενικές γραμμές, οι κύρι-

ου λόγοι που οι έφηβοι καπνίζουν είναι εξαι-
τίας της επιρροής που δέχονται από το στενό 
τους περιβάλλον, καθώς και οι φίλοι που τους 
μιμούνται, για να δείξουν ότι δεν υστερούν σε 
τίποτα. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα 
άτομα, γιατί το κάπνισμα είναι κάτι που σκο-
τώνει. 

Χρίστη Δημητρίου, Γ5

Το κάπνισμα στην εφηβεία
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Έρευνα

Ό λοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι με-
ταξύ τους ανεξάρτητα απ’ το 
χρώμα, τη φυλή ή την εξωτε-

ρική τους εμφάνιση. Όλοι 
μέσα μας έχουμε συναι-
σθήματα και την ικα-
νότητα να αγαπάμε 
τους άλλους. Αν προ-
σπαθήσουμε, σίγου-
ρα θα καταλάβουμε 
πως όλοι είμαστε ίσοι, 
και πρέπει να είμαστε ενω-
μένοι. Για να γίνει όμως αυτό, 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες απ’ 
όλους. Δυστυχώς, μια μερίδα ατόμων θε-
ωρούν κάποιους ανθρώπους κατώτερους ή 
ακόμα και άξιους περιφρόνησης, λόγω της 
φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής κλπ. 
Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ρατσισμός.

Κάθε μέρα βιώνουμε ως μαθητές λόγια 
και πράξεις φυλετικού και κοινωνικού ρα-
τσισμού στο σχολείο, στην τάξη, ιδιαιτέρα 
όμως στην αυλή. Τα παιδιά βρίζουν, κο-
ροϊδεύουν, μειώνουν και υποτιμούν τους 
ξένους μαθητές ή ακόμα δημιουργούν 
καυγάδες στον εξωτερικό χώρο. Συνήθως, 
οι θύτες είναι πιο δυνατοί σωματικά από τα 
θύματα τους, είναι αυτοί που αποκαλούμε 
«νταήδες» και επιβάλλονται με τον τρόπο 
τους, κυρίως σε ξένους, αλλόγλωσσους 
μαθητές, σε παιδιά που δεν είναι πολύ κα-
λοί μαθητές ή σε παιδιά που είναι πολύ κα-
λοί μαθητές αλλά και σε παιδιά που έχουν 
οποιαδήποτε σωματική ή νοητική αναπηρία. 
Αυτή η ομάδα των μαθητών βιώνουν τη κα-
κομεταχείριση, την κοροϊδία, τον εξευτελι-
σμό και στο τέλος την πλήρη περιθωριοποί-
ηση.

Ο Ρατσισμός στο σχολείο είναι ένα θέμα 
που αφορά όλους μας και πρέπει όλοι να 
ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό. Για να 
το πετύχουμε, είναι απαραίτητη η συμβολή 
τόσο του σχολείου όσο και της οικογένει-
ας μας, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδεία/και Πολιτισμού. 
Οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν στα 
σχολεία ομιλίες και σεμινάρια, που έχουν 
να κάνουν με την αποδοχή της διαφορετι-
κότητας . Οι καθηγητές πρέπει να βοηθούν 
στην ομαλή ένταξη ενός ξένου παιδιού στη 
τάξη, να οργανώνουν ομαδικά παιχνίδια και 
εργασίες, μέσα απ’ τα οποία θα καλλιεργεί-
ται σε εμάς τους μαθητές το αίσθημα της 
συνεργασίας και της αγάπης για το συνάν-
θρωπο. Ο ρόλος της οικογένειας είναι επί-
σης πολύ σημαντικός για να αντιληφτούμε, 
εμείς τα παιδιά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι 
ίσοι και άξιοι σεβασμού.

Γιατί όπως είπε και ο μεγάλος νοτιοαφρι-
κανικός ηγέτης, Νέλσον Μαντέλα «Οι άν-
θρωποι μπορούν να διδαχθούν την αγάπη. 
Κανείς δε γεννιέται μισώντας κάποιον για 
το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή ή τη 
θρησκεία του»

Ο ρατσισμός 
στα σχολεία
Νίκη Θρουμπάρη, Γ4

Πόσες φορές έχετε καπνίσει; Tι σας οδήγησε να καπνίσετε;

Σε ποιους χώρους καπνίζεις; Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα;

Kαπνίζεις άλλες ουσίες; Πόσες φορές καπνίζεις άλλες ουσίες;

Ποιος σου προμήθευσε αυτές τις ουσίες; Τι σε επηρέασε στην απόφασή σου να μην καπνίσεις;
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Θέματα

Σ τις μέρες μας οι 
έφηβοι έχουν 
αναπτύξει μια 

ιδιαίτερη σχέση με τη 
μουσική, η οποία έχει 
γίνει ένα αναπόσπα-
στο κομμάτι της καθη-
μερινότητας και της προ-
σωπικής τους ζωής. Πολλοί 
έφηβοι την χαρακτηρίζουν ως την 
καλύτερη τους φίλη ή τη μόνη διέξοδο από τη 
σκληρή πραγματικότητα, αφού χωρίς αυτή ο κό-
σμος τους μοιάζει μονότονος και αποπνικτικός. 
Όμως ποια είναι η πραγματική σημασία της 
μουσικής για τους εφήβους και πως βλέπουν οι 
γονείς αυτές τους τις απόψεις;

Βγαίνοντας έξω σε πλατείες και δρόμους, το 
να βλέπεις νέους με τα ακουστικά στα αυτιά 
τους έχει γίνει συνηθισμένo φαινόμενο, πράγμα 
που δεν συμβαίνει με τους μεσήλικες ή τους 
ηληκιωμένους. Θα φανεί μάλλον παράξενο και 
ασυνήθιστο θέαμα. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι 
μεσήλικες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη μου-
σική από έναν έφηβο. Πιο εύκολα μπορεί να 
βρει κανείς τη μουσική σε ένα εμπορικό κέντρο 
ή ένα κέντρο αναψυχής παρά σε ένα καφενείο. 
Για τον έφηβο η μουσική είναι κάτι περισσότερο 
από έναν ήχο που βγαίνει μέσα από ένα ηχείο 
κινητού ή υπολογιστή. Είναι ολόκληρη του η 
ζωή και ο κόσμος, ένας κόσμος που δημιουρ-
γεί ο ίδιος στο μυαλό του, εντελώς διαφορετι-
κό από αυτόν που ζει και προσπαθεί συνεχώς 
να αποφύγει. Στην ουσία η μουσική μοιάζει με 
ένα ταξίδι, ένα ταξίδι τόσο μακρινό, πέρα από 
τα συναισθήματα και τα πιο βαθιά όνειρα κάθε 
νέου. Προορισμός δεν υπάρχει, μόνο ατελιώτες 
περιπέτειες που σε κάνουν να σηκώνεσαι κάθε 
φορά πιο δυνατός, με καινούργιους στόχους 
και ανανεωμένη ελπίδα.

Καθώς η μελωδία ακούγεται, τα πιο βαθιά αι-
σθήματα φανερώνονται και τα πιο καλά κρυμ-
μένα μυστικά έρχονται στο φως. Εκεί συναντάς 
τον εαυτό σου, ζεις τα όνειρα σου, βρίσκεις συ-
μπαράσταση με το μοναδικό τρόπο της μουσι-
κής που εκείνη τη στιγμή μόνο αυτή είναι εκεί να 
ακούσει τις σκέψεις και τα παράπονα σου. Θα 
μπορούσε να πει κανείς πως είναι μια αόρατη 
σκιά που κατοικεί μέσα στον κάθε έφηβο και 
ορίζει τη ζωή του με ένα γλυκό ή πικρό τραγούδι 
που αλλάζει ανάλογα με τη δική του απόφαση. 

Οι γονείς, συνήθως, αντιμετωπίζουν τη μουσική 
ως ένα αντικείμενο ή έναν τρόπο να γεμίζεις την 
ώρα σου, όταν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κα-
νείς. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται είναι πως η 
μουσική ίσως και να είναι το μόνο πράγμα που 
σε ξέρει καλύτερα από ότι εσύ τον εαυτό σου. 
Δεν είναι κάτι που μπορείς να βρεις η να χάσεις, 
γιατί απλώς κατοικεί μέσα σου και τραγουδάει 
το τραγούδι της καρδιάς σου, ακόμα κι΄ όταν 
εσύ έχεις ξεχάσει τα λόγια. Καμία φορά θυμώ-
νουν με τους έφηβους που περνούν τόσο χρόνο 
μαζί με τη μουσική ή που την ακούνε σε δυνατή 
ένταση. Αυτό συμβαίνει φυσικά, επειδή φοβού-
νται για την ακοή μας αλλά η αλήθεια είναι πως 
μας επηρεάζει λιγότερο από ό,τι τα λόγια που 
ακούμε καθημερινά και μας πληγώνουν και σε 
αυτές τις περιπτώσεις μόνο η μουσική γιατρεύει 
τις πληγές που μας δημιουργούν.

Αλήθεια ποιες διαφορές υπάρχουν; 
Ποιος ήταν τότε ο στόχος;
Για το σχολείο του τότε μας μιλά μια για-
γιά η Μαρίτσα Χατζηστυλλή στη συνέντευ-
ξη που ακολουθεί:
Γειά σου γιαγιά! Θα ήθελα να μου δώ-
σεις κάποιες πληροφορίες  σχετικά με το 
σχολείο που φοιτούσες, καθώς και για τα 
παιδικά σου χρόνια...
Ας αρχίσουμε, λοιπόν. Καταρχή πήγατε 
σχολείο; Αν ναι, πότε ξεκινήσατε το σχο-
λείο; Αν θυμάμαι καλά μου είχες πει πως 
δεν τελείωσες το δημοτικό. Μέχρι ποια 
τάξη φοίτησες;
Ναι ,φυσικά πήγα σχολείο και ξεκίνησα το 
σχολείο γύρω στο 1935, όταν ήμουν περί-
που 6 χρονών. Στο σχολείο πήγα μέχρι την 
τέταρτη τάξη.
Γιατί ; Λόγω οικογενειακής ή οικονομι-
κής κατάστασης;
 Και τα δύο. Αναγκάστηκα  να σταματήσω 
το σχολείο, για να προσέχω τις μικρότε-
ρες αδελφές μου λόγω του ότι ήμουν η 
πιο μεγάλη στην ηλικία και οι γονείς μου 
έπρεπε να δουλεύουν, για να έχουμε  τα 
απαραίτητα...
 Σε ποιο σχολείο φοιτούσες; Υπήρ-
χαν τότε τα Γυμνάσια και τα  Λύκεια;
Το σχολείο που πήγα ήταν το Δημοτικό 
Σχολείο στη Λάρνακα της Λαπήθου λόγω 
και της καταγωγής μου.  ‘ Ήταν το πιο κο-
ντινό σχολείο και πηγαίναμε με τα πόδια. Τότε τα Γυ-
μνάσια ήταν λίγα και αυτά  πολύ μακριά από εμάς... 
‘Όποιος κατάφερνε και τέλειωνε το γυμνάσιο (δεν 
υπήρχε διαχωρισμός τότε σε λύκεια-γυμνάσια) ήταν 
λες και τέλειωνε Πανεπιστήμιο! Σήμερα εσείς οι νεό-
τεροι πρέπει να μαζέψετε πτυχία,  μεταπτυχιακά διπλώ-
ματα,  και να ξέρετε ξένες γλώσσες, 
για να  βρείτε μια δουλειά!
Τι μαθήματα διδάσκο-
νταν;
Όλα τα μαθήματα...Μαθημα-
τικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Ελ-
ληνικά,  Βιολογία, Μουσική, 
Γυμναστική. Κάναμε και μαθή-
ματα που τώρα πια δεν διδά-
σκονταν όπως η Κηπουρική και 
το Κέντημα!
 Τι σχέσεις είχατε με τους δα-
σκάλους σας;  Οι δασκάλοι 
πώς φέρονταν απέναντι σας;
Οι δάσκαλοι μας ήταν επιβλη-
τικοί, αυστηροί  και σοβαροί. Είχαμε  όμως  καλές 
σχέσεις μαζί τους και τους σεβόμασταν. Ήταν  καλοί, 
και φιλικοί απέναντι μας.
Είχατε συγκεκριμένη ενδυμασία για στολή  που 
έπρεπε να φοράτε και αν ναι πώς ήταν;
Εκείνη την εποχή  εμείς τα κορίτσια  φορούσαμε πο-
διές και τα αγόρια  άσπρο πουκάμισο και μπλε πα-
ντελόνι .
Πως ήταν τα σχολεία σας εσωτερικά και  εξω-
τερικά;
Το σχολείο ήταν ορθογώνιο και στη σκεπή είχε κε-
ραμίδια Το προαύλιο του σχολείου ήταν μεγάλο και 
στρωμένο με χώμα. Υπήρχε 3 αίθουσες, και 3 δάσκα-
λοι,  δηλαδή 2 τάξεις σε κάθε αίθουσα.  Υπήρχαν 6 
τάξεις.  Οι αίθουσες  ήταν μεγάλες λόγω του ότι  τα 
παιδιά σε κάθε τάξη ήταν περίπου 25 με 30. Τα θρα-

νία ήταν ξύλινα 
διθέσια ή τρι-
θέσια  και για 

έδρα ένα τραπέζι και μια καρέκλα .  Στους τοίχους 
είχαμε τα πορτρέτα των ηρώων του 21! Απέναντί μας 
ήταν ένας μαυροπίνακας που έγραφε ο δάσκαλος με 
την κιμωλία.  Εξωτερικά δεν ήταν και τόσο εντυπωσι-
ακό.  ‘ Ήταν λιτό και πετρόκτιστο. Είχε και μια μεγάλη 
αυλή στο πίσω μέρος που ήτανε το γήπεδο  που παίζα-
με. Δεν είχε χρώματα . 

 Κάνατε δια-
λείμματα, τι παί-
ζατε;
Και βέβαια κάνα-
με διαλείμματα. 
Τα κορίτσια έπαι-
ζαν την ώρα του 
δ ιαλε ίμματος 

«κουτσό», «σκοινάκι», 
«περνά, περνά η μέλισ-
σα» και άλλα παιχνίδια.
Πώς ήταν το μάθη-
μα;
Τότε το μάθημα ήταν ευ-
χάριστο, κατανοητό και  
ενδιαφέρον.  Όλα τα 
παιδία ήταν υπάκουα 
και αγαπούσαν όλα τα μαθήματα.  Τώρα, για να κα-
ταλάβετε μια άσκηση, πρέπει να ανοίξετε βοηθήματα, 
να σας βοηθήσουν οι γονείς σας ή να πάτε ιδιαίτερα!
Οι εξετάσεις;  Οι αξιολογήσεις ήταν δύσκολες 
ή εύκολες;
Εξαρτάται... Αν διάβαζες σου φαίνονταν εύκολα, αν 
δεν διάβαζες και δεν περνούσες στα διαγωνίσματα 
έμενες στην ίδια τάξη  και αν δεν έπαιρνες καλούς 
βαθμούς, ακολουθουσών τιμωρίες.
Πώς ήταν τα τετράδια και τα βιβλία σας. Είχατε 

βαλίτσα που τα βάζατε μέσα;

Τα τετράδια δεν είχαν πολύχρωμες εικό-

νες, όπως τα δικά μας. Είχαν πράσινο, 

γαλάζιο, ροζ ή κίτρινο ξεθωριασμένο χρώ-

μα και πάνω είχε σχέδια από την παιδική 

καθημερινότητα. Τα παιδιά προσπαθούσαν 

να τα κρατούν καθαρά και ατσαλάκωτα για 

πολύ καιρό, επειδή ο δάσκαλος έλεγε: «Το 

τετράδιο είναι ο καθρέφτης του μαθητή».

Τα παιδιά έβαζαν τα πράγματά τους σε 

υφασμάτινες τσάντες που τις έφτιαχναν οι 

μανούλες τους και τις λέγαμε «παλάσκες». 

Αργότερα, κυκλοφόρησαν οι δερμάτινες 

τσάντες, οι σάκες, πού ήταν μαύρες ή 

καφέ. Οι δερμάτινες σάκες κούμπωναν με 

ένα ή δύο κουμπώματα  Ο μαθητής πρόσε-

χε τη σάκα «σαν τα μάτια του».

 Ποιες μέρες πηγαίνατε σχολείο;

Το σχολείο ξεκινούσε στις 8:00 το πρωί 

και τελείωνε στις 1:00 το μεσημέρι από 

Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Μερικές φορές  

πηγαίναμε  και το απόγευμα. Επίσης κάθε 

Σάββατο πηγαίναμε κατηχητικό, ενώ τις Κυ-

ριακές όλοι εκκλησιάζονταν υποχρεωτικά.

Ποια μέθοδος επικρατούσε στα πα-

λαιά χρόνια σ’ ότι αφορά την πειθαρ-

χία; Πιστεύετε ότι ήταν σωστή η μέθο-

δος αυτή; Πώς αντιδρούσαν οι γονείς 

σας;

Η μέθοδος που επικρατούσε στα παλαιά 

χρόνια ήταν ο ξυλοδαρμός. Πιστεύω ότι 

η μέθοδος αυτή ήταν σωστή, γιατί μάθαι-

ναν καλύτερα με το ξύλο... Θυμάμαι παλιά που όλοι 

λέγανε¨ “τρώμε ξύλο, για να γίνουμε άνθρωποι”. 

Τότε οι γονείς μας ήταν διαφορετικοί. Πρώτα ήθελαν 

σωστούς ανθρώπους και μετά επιστήμονες. Είχαν 

απόλυτη εμπιστοσύνη στο δάσκαλο, στο σχολείο στο 

σύστημα, χωρίς να ανησυχούν ιδιαίτερα για την επαγ-

γελματική μας αποκατάσταση. Ειδικά για τα κορίτσια 

ούτε λόγος! Να μάθουν να διαβάζουν και να γρά-

φουν μόνο. Δεν είχανε πολλές απαιτήσεις από μας 

ούτε μεγάλα όνειρα. Αν όμως κάποιος κατάφερνε και 

σπούδαζε, τότε τον καμάρωναν και έλεγαν  «Ο γιός 

μου – κόρη μου είναι γραμματιζούμενοι!» Ενώ σήμε-

ρα οι γονείς ανησυχούν περισσότερο, έχουν 

περισσότερες απαιτήσεις και κάνουν 

μεγάλα όνειρα για τα παιδιά τους!

Πότε οι δάσκαλοι σας κτυπού-

σαν;

Όταν ένας/μια  μαθητής/τρια πήγαινε 

αδιάβαστος  ή  αντιμιλούσε στο δά-

σκαλο ή έκανε αταξία ή δεν πήγαινε 

εκκλησία κάθε Κυριακή, έτρωγε ξύλο .

Διηγηθείτε μας ένα περιστατικό 

που θυμάστε από παλιά.

Θυμάμαι πως μόνο μια φορά έφαγα 

ξύλο με τη βίτσα.  Μια μέρα πήγα αδιά-

βαστη σε ένα μάθημα και ολόκληρο το χέρι μου έγι-

νε κατακόκκινο από το ξύλο. Πέρασαν τόσα χρόνια, 

αλλά ακόμη το θυμάμαι!

‘ Ένα είναι σίγουρο όμως. Τα σχολικά μας χρόνια εί-

ναι και θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, που 

ούτε ξεχνιέται ούτε ξεπερνιέται, ούτε σβήνεται. Απλώς 

το ζεις και το θυμάσαι για πάντα.!!

Σε ευχαριστώ πολύ γιαγιά! 

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Χριστίνα Κουτσάνθιμου

Έφηβοι
και 

μουσική
Το σχολείο τότε και τώρα...
ΜΙΑ ΓΙΑΓΙΑ, Η ΜΑΡΙΤΣΑ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ...

Πώς έχω δουλέψει...
Έχω πάρει μία συνέντευξη  από την γιαγιά μου, την Μαρίτσα Χατζη-

στυλλή, η οποία είναι 85 ετών και μας διηγείται τις εμπειρίες και τα 

συναισθήματά της  από τα παιδικά της  χρόνια. Μας έχει διηγηθεί 

πολλά περιστατικά από την εποχή εκείνη και μας λέει τις απόψεις τις 

για την σημερινή εποχή, αλλά και για την παλιότερη. Είχα δακτυλο-

γραφήσει τις πληροφορίες που είχα μαζέψει στον Υπολογιστή μου, τα 

εκτύπωσα πάνω σε ένα χαρτόνι  και αφού έβγαλα τρύπες, τοποθέτησα 

το spiral με ένα μηχάνημα που το αγοράσαμε και το χρησιμοποιούσα-

με παλιά και έτσι βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ένα πολύ καλό 

βιβλιαράκι.

Χριστιάνα Χατζηστυλλή, Α3
Διδάσκουσα Καθηγήτρια: 
Χριστίνα Κουτσάνθιμου
Θέμα: Συνέντευξη για τα 
παλιά σχολικά χρόνια

Παναγιώτα Παπαναγιώτη, Γ5 
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Θέμα

Χ ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ εκδήλω-
ση διοργανώθηκε στο χώρο 
του σχολείου μας την Κυριακή 

15 του Δεκέμβρη με τη συμμετοχή του 
σχολείου, των μαθητών και του Συνδέ-
σμου Γονέων.

Στα πλαίσια της γιορτής στήθηκε ειδικό 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στην οροφή 
του κτηρίου του σχολείου με εκατοντά-
δες λαμπιόνια, που έφεγγε καθ’ όλη τη 
διάρκεια των γιορτών.

Η γιορτή περιλάμβανε τραγούδια από τη 
χορωδία του σχολείου μας που οι μαθη-
τές μας ετοίμασαν με τη βοήθεια της κα-
θηγήτριας μουσικής Μελίνας Αδαμίδου 
και μοντέρνους ελληνικούς χορούς τους 
οποίους ετοίμασαν οι συμμαθητές μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δήμητρα Παπαπέτρου, Γ5
Παναγιώτα Παπαναγιώτη, Γ5
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
Μάριος Ρούσου, Γ1

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο μας
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Θέμα

Οι ζωγράφοι μας
Αυτοπροσωπογραφία

Νεκρή φύση
Αφού μιλήσαμε για το τι είναι νεκρή φύση, για 

τον τονισμό των αντικειμένων, τονική κλίμακα, 

σωστές αναλογίες, μοτίβο και κολλάζ, στο 

μάθημα της Τέχνης, δόθηκε η ευκαιρία στους 

μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους Σου-

ρεαλιστικό έργο.

Ιμπρεσιονισμός
Αφού οι συμμαθητές μας μελέτησαν ιμπρεσι-

ονιστικά τοπία διαφόρων Καλλιτεχνών, δημι-

ούργησαν τα δικά τους χρησιμοποιώντας  την 

τεχνοτροπία και τα χαρακτηριστικά του ιμπρε-

σιονισμού. 

Φύλλα

Μέσα στα πλαίσια του 4ου Παγκύπριου Διαγω-

νισμού Εικαστικών Τεχνών με τίτλο “Αγαπώ τον 

τόπο μου, αγαπώ την Κύπρο”, οι συμμαθητές 

μας μελέτησαν την Κυπριακή φύση και βλά-

στηση, στη συνέχεια δούλεψαν με προσχέδια 

πάνω σε διάφορα φύλλα που μάζεψαν και στο 

τέλος έκαναν όλοι από ένα ή και περισσότερα 

φύλλα με μικτή τεχνική.  

Ο στόχος είναι να γίνει μια μεγάλη σύνθεση με 

όλα τα φύλλα.
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Τ ο  “Χρυσοπράσινο Φύλλο” είναι 
το πρώτο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε στο κυ-

πριακό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Είναι ένα διακρατικό πρό-

γραμμα  περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης μεταξύ 
Κύπρου και Ελλάδας. 
Συμμετέχουν 12 σχο-
λεία από κάθε χώρα, τα 

οποία ανά δυάδες σχεδι-
άζουν, προγραμματίζουν 

και υλοποιούν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Οι συμπράξεις μεταξύ των Κυπριακών και Ελλα-
δικών σχολείων διαρκούν δύο χρόνια. Κατά τον 
1ο χρόνο πραγματοποιούνται προπαρασκευαστι-
κές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των συνεργα-
ζόμενων σχολείων, κατά τις οποίες επιλέγονται 
τα θέματα και προγραμματίζονται οι εργασίες. 
Κατά το 2ο χρόνο πραγματοποιούνται οι ανταλ-
λαγές των μαθητών με τη μέθοδο της αμοιβαίας 
φιλοξενίας.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προω-
θήσει τη συνεργασία  μαθητών, εκπαιδευτικών, 
υπουργείων, συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων, 
τοπικών δήμων και κοινοτήτων και περιβαλλο-
ντικών φορέων για την παροχή στους μαθητές 
και εκπαιδευτικούς ευκαιριών περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ώστε να δημιουργηθούν ευαισθη-
τοποιημένοι και ενεργοί πολίτες σε θέματα πε-
ριβάλλοντος. Κατά τη διετία 2013-2015, το 
σχολείο μας συνεργάζεται με το Γυμνάσιο Κύμης 
στην Εύβοια. 
Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά εφαρμογής του 
Προγράμματος και λίγες μόνο μέρες πριν τα 
Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκε το ταξίδι της 
Κυπριακής αποστολής στην όμορφη Κύμη.  Το 
θέμα μελέτης μας είναι το νερόφιδο (natrix natrix 
cypriaca) στο ποτάμιο οικοσύστημα της Μαρού-
λενας. Το θέμα μελέτης του σχολείου της Κύμης 
είναι τα παλιά γεφύρια της περιοχής και πως μπο-

ρούν να τα αναπαλαιώσουν.

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 : Έντεκα 
παιδιά της Β΄ και Γ’ τάξης του σχολείου μας (6 
κορίτσια και 5 αγόρια) με δύο συνοδούς καθη-
γητές αναχωρήσαμε στις 18 Δεκεμβρίου 2014, 
τα ξημερώματα για Ελλάδα. Όλοι ήμασταν χα-
ρούμενοι και ενθουσιασμένοι. Η πτήση μας ήταν 
πολύ καλή και όλη την ώρα κουβεντιάζαμε και 
βγάζαμε φωτογραφίες. Δεν καταλάβαμε πώς πέ-
ρασε η ώρα με αστεία και γέλια. Φτάσαμε στο 
αεροδρόμιο στην Αθήνα γύρω στις 11 το πρωί 
και εκεί μας περίμεναν τα παιδιά που θα μας 
φιλοξενούσαν μαζί με καθηγητές του σχολείου 
τους. Το κλίμα ήταν απ’ την πρώτη κιόλας στιγμή 
πολύ άνετο και ευχάριστο, λες και γνωριζόμα-
σταν από καιρό. Επιβιβαστήκαμε σε λεωφορείο 
και αφού κάναμε στάση για φαγητό στο Mall  της 
Αθήνας, συνεχίσαμε για την Κύμη. Σε τρεις περί-
που ώρες φτάσαμε και οι πρώτες μας εντυπώσεις 
ήταν εξαιρετικές. Η Κύμη βρίσκεται ανάμεσα σε 
βουνό και θάλασσα και αυτό μας έκανε εντύπω-
ση. Μας άφησαν στα σπίτια των παιδιών που θα 
μας φιλοξενούσαν και την υπόλοιπη μέρα την 
περάσαμε με τις οικογένειες των νέων μας φίλων.

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014: Πή-
ραμε πρωινό στα σπίτια που μας φιλοξενούσαν 
και στη  συνέχεια πήγαμε στο σχολείο της Κύμης. 
Είναι ένα αρκετά παλιό κτήριο, χωρίς πολλές 
εγκαταστάσεις,   που φιλοξενεί και το γυμνάσιο 
και το λύκειο. Έχει σχεδόν 150 παιδία από όλη 
την περιφέρεια στο γυμνάσιο. Κάναμε δίωρο μά-
θημα ιστορίας με τον κ. Παναγή(φιλόλογο από 
την Κύπρο) και τον κ. Μάστορη (φιλόλογο και 
διευθυντή του σχολείου από την Ελλάδα). Ακο-
λούθως επισκεφτήκαμε το λαογραφικό μουσείο 
της Κύμης. Όλη την υπόλοιπη ημέρα ήμασταν 
ελεύθεροι. Το βράδυ πήγαμε όλοι μαζί σε ένα 
μπαράκι της περιοχής, περάσαμε της ώρα μας 
ευχάριστα , μιλάγαμε και κάναμε αστεία. Μας 
έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα ελληνόπουλα 

ενδιαφέρονταν για την Κυπριακή μας διάλεκτο, 
μας έβαζαν να μιλάμε Κυπριακά και προσπαθού-
σαν με όχι και τόσο μεγάλη επιτυχία να μιλήσουν 
και εκείνοι. 

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014: Πήραμε 
πρωινό με την οικογένεια που μας φιλοξενεί. Συ-
ναντηθήκαμε όλοι μαζί στην Κύμη, για να πάμε 
με δικό του αυτοκίνητο ο καθ’ ένας σε όλα τα 
αξιοθέατα της περιοχής. Πήγαμε σε ένα από τα 
γεφύρια (που μελέτησαν για την εργασία που εί-
χαν) σε ένα μονοπάτι της φύσης, στο μοναστήρι 
του Σωτήρα (στο πίσω μέρος της Κύμης), στο 
μύλο του Σαντά, στην εκκλησία Ευαγγελισμού 
στον Οξύλιθο (η οποία βρίσκεται πάνω σε ένα 
ανενεργό ηφαίστειο)   και τέλος σε ένα παρα-
δοσιακό ελαιοτριβείο στην Ποταμία. Την τελευ-
ταία μας νύχτα την περάσαμε στην Παραλία της 
Κύμης. Ο δήμος της Κύμης οργάνωσε ένα απο-
χαιρετιστήριο Party προς τιμή μας. Εκεί, έγινε η 
ανταλλαγή των δώρων, χορέψαμε και οι δυο απο-
στολές παραδοσιακούς χορούς, τραγουδήσαμε 
και φάγαμε. Η βραδιά, τελείωσε με μοντέρνους 
χορούς που χόρεψαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.  

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014:  Ξυπνήσα-
με πρωί- πρωί και ξεκινήσαμε για το ταξίδι της επι-
στροφής. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και πολύωρη, 
γι’ αυτό στο δρόμο σταματήσαμε για ένα σνακ. 
Όταν φτάσαμε στην Αθήνα, αρχικά επισκεφτήκα-
με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα και μετά το 
Μουσείο την Αθήνας. Ήταν σχεδόν για όλους 
μας η πρώτη φορά που τα επισκεφτήκαμε γι’ αυτό 
και ήταν μια ενδιαφέρουσα και επιμορφωτική 
εμπειρία.  Μετά το φαγητό πήγαμε στο αεροδρό-
μιο. Στις 6:30 ήρθε η δύσκολη ώρα του αποχαι-
ρετισμού. Όλοι ήμασταν συγκινημένοι, αλλά και 
χαρούμενοι για τους νέους φίλους που κάναμε 
και δώσαμε ραντεβού για την άνοιξη που θα 
τους φιλοξενήσουμε και εμείς στην Κύπρο. Με 
δάκρυα στα μάτια τους αποχαιρετίσαμε και ανα-
χωρήσαμε για την Κύπρο η ώρα 7:30 τη νύχτα.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τ α ναρκωτικά είναι τοξικές ου-
σίες που λαμβάνονται από 
διάφορα φυτά ή παρασκευ-

άζονται συνθετικά. Μπορούν να 
προκαλέσουν στον οργανισμό δι-
άφορες καταστάσεις, όπως για πα-
ράδειγμα νάρκωση , τάση για ύπνο 
και διέγερση. Μπορούν να προκαλέ-
σουν εξασθένιση στις φυσιολογικές λει-
τουργίες του νευρικού συστήματος. Φέρνουν 
στους χρήστες τον εθισμό, την εξάρτηση και τελικά, όταν 
ο οργανισμός τα στερηθεί επιφέρουν το στερητικό σύν-
δρομο. Με λίγα λόγια έχει  καταστροφικές συνέπειες στον 
οργανισμό και μπορεί να επιφέρει το θάνατο στο χρήστη.
Όταν ένα παιδί κάνει χρήση ναρκωτικών, μπορείς να το 
αντιληφθείς λόγω κάποιων συμπτωμάτων. Έχει καθημερι-
νά παρορμητική συμπεριφορά και δυσκολεύεται στο να 
προσαρμόζεται στους κοινωνικούς κανόνες. Επιπρόσθετα, 
αλλάζει η προσωπικότητα και η διάθεσή του. Οι κόρες των 
ματιών του παίρνουν ασυνήθιστο μέγεθος, αφού γίνονται  
πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές. Συνήθως, φταρνίζεται επίμο-
να. 
Αυτά τα εξαρτημένα από τα ναρκωτικά άτομα ονομάζο-
νται τοξικομανείς. Σήμερα για τη θεραπεία τους, σε πολλά 
κράτη λειτουργούν ειδικά κέντρα, ενώ έχουν θεσπιστεί αυ-
στηροί νόμοι προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση των 
ναρκωτικών, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.
Η πολιτεία έχει καθήκον να προχωρήσει στη λήψη μέτρων 
ώστε να προστατεύσει τη νεολαία από αυτή τη μάστιγα. Δυ-
στυχώς, αυτή τη στιγμή, παρ’ όλες τις προσπάθειες, που 
φαίνεται ότι δεν είναι αρκετές, για να εμποδίσουν τη διείσ-
δυση των ναρκωτικών μέσα στις τάξεις κυρίως της νεολαί-
ας, ο εχθρός βρίσκεται εντός των πυλών. Κατά συνέπεια, 
εκείνο που απαιτείται είναι να παρθούν μέτρα τώρα, για 
να προστατεύσουμε τη νεολαία που είναι το μέλλον του 
τόπου μας. 

Ναρκωτικά: 
Ο εχθρός εντός 

των πυλών
Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2

Χρυσοπράσινο Φύλλο: 
Έμφαση στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση

Τ ο Bullying (εκφοβισμός) είναι 
μια χρήση βίας, απειλής για 
εκφοβισμό με στόχο την 

κυριαρχία σε συνανθρώπους μας. 
Αυτή η συμπεριφορά επαναλαμβά-
νεται συχνά. Το bullying  μπορεί να 
περιέχει λεκτική παρενόχληση ή απει-
λή. Ακόμη και σωματική επίθεση ή εξανα-
γκασμό. Οι πράξεις αυτές μπορούν να επανα-
λαμβάνονται καθημερινά στο ίδιο άτομο. Η συμπεριφορά 
των θυτών περιλαμβάνει διαφορές της κοινωνικής τάξης, 
τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατο-
λισμό, την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, το χαρακτήρα, την 
καταγωγή και το μέγεθος. Αν ο εκφοβισμός γίνεται από 
ομάδα, τότε ονομάζεται mobbing. Οι στόχοι του εκφοβι-
σμού ονομάζονται θύματα εκφοβισμού.
Το  bullying αποτελείται από 4 βασικά είδη κακοποίησης: 
Συναισθηματικός, λεκτικός, σωματικός και μέθοδος εξα-
ναγκασμού. Μια καλλιέργεια εκφοβισμού μπορεί να ανα-
πτυχθεί σε οποιοδήποτε χώρο όπως στο σχολείο, στην οι-
κογένεια, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, και στις γειτονιές.
Ευτυχώς στο σχολείο μας δεν διαπίστωσα την ύπαρξη τέ-
τοιων κρουσμάτων, αλλά, δυστυχώς, στην κοινωνία μας 
έχει καταντήσει συχνό φαινόμενο.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να διαδραματίσουμε ένα ρόλο και 
να βάλουμε το δικό μας χέρι να βοηθήσουμε έτσι ώστε 
τέτοια φαινόμενα να εκλείψουν. 

Bullying 
(εκφοβισμός)

Μαρία Κάττου, Γ3

Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
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Τ ο νερόφιδο Natrix natrix cypriana είναι 
ενδημικό της Κύπρου και είναι το μοναδικό 
είδος φιδιού που κινδυνεύει με εξαφάνιση. 

Στο παρελθόν ήταν πολύ κοινό στη χώρα μας, αλλά 
ο πληθυσμός του άρχισε να μειώνεται σημαντικά 
στις αρχές του 1960, σε σημείο που θεωρήθηκε 
ότι εξαφανίστηκε! Πάντως, το νερόφιδο επανεντο-
πίστηκε το 1992 σε τεχνητό φράγμα στους πρόπο-
δες του Τροόδους. Σήμερα το συναντάμε μόνο στην 
περιοχή Μαρούλλενας και στη λίμνη Παραλιμνίου, 
αφού στο φράγμα Ξυλιάτου έχει περίπου 6 χρόνια 
να παρατηρηθεί (οπότε θεωρείται εξαφανισμένο 
εκεί).

Το νερόφιδο μπορεί να φτάσει σε μήκος μέχρι και 
1,25m και είναι πολύ ήρεμο, χωρίς δηλητήριο. Ζει 
σε λίμνες, ρυάκια και ποταμούς με πλούσια βλάστη-
ση, αλλά μπορεί άνετα να ζήσει και εκτός νερού για 
αρκετά χρόνια. Είναι άριστος κολυμβητής και χρη-
σιμοποιεί τα φύκια μέσα στο νερό, για να κρυφτεί. 
Επίσης, εκκρίνει δύσοσμο υγρό ως μέτρο άμυνας. 
Το νερόφιδο τρέφεται με μικρά ψάρια, γυρίνους και 
βατράχια – τα οποία αρπάζει από τα πίσω πόδια, σε 

αντίθεση με τα άλλα 
φίδια. Γεννά τα αυγά 
του σε σχισμές στην 
ξηρά, προς το τέλος 
του καλοκαιριού.
Συναντάμε το νερό-
φιδο σε τρεις χρω-
ματισμούς:                                                                 
Τυπικός χρωμα-
τισμός: Γκρίζο, 
ασπροκίτρινο χρώ-
μα με μαύρες βού-
λες ή γραμμές στο 
μέσο και τα πλαϊνά 
μέρη του σώματος. 
Χαρακτηριστικό το 
σκούρο μισοφέγγα-
ρο που παρουσιάζεται πίσω από τα μάγουλα.
Μαύρος χρωματισμός: Ενιαίο μαύρο χρώμα. Μόνο 
στον ποταμό Μαρούλλενα συναντώνται και μαύρα 
νερόφιδα.
Στικτός χρωματισμός (picturata): Μαύρο ή μαυ-
ροκαφέ χρώμα σώματος στο οποίο διακρίνονται 

αχνόλευκα στίγμα-
τα- κηλίδες.

Γιατί όμως απειλεί-
ται με εξαφάνιση το 
νερόφιδο; Οι αιτίες 
είναι αρκετές: 
-Η ξηρασία, αφού 
δεν βρίσκει βατρά-
χια, για να τραφεί
-Τα αρπακτικά ψά-
ρια, όπως λαυράκια 
και πέστροφες, που 
σκοτώνουν τα νεα-
ρά νερόφιδα
-Η εντατικοποίηση 
της γεωργίας

-Το κτίσιμο φραγμάτων
-Η φύτευση του ευκάλυπτου για την αποξήρανση 
των ελών
-Τα σκουπίδια στους ποταμούς
-Ο ψεκασμός με DDT για την καταπολέμηση της 
ελονοσίας κατά τη δεκαετία του 1940

-Το γεγονός πως, όταν απειλείται, γυρίζει ανάποδα 
και παριστάνει το νεκρό, οπότε είναι εύκολο να το 
σκοτώσει κάποιος!
Σήμερα  γίνονται προσπάθειες από το Υπουργείο 
Γεωργίας για αύξηση του πληθυσμού του μέσω τε-
χνητής αναπαραγωγής.

Το νερόφιδο Natrix natrix cypriana
ΤΟ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΟΥΛΛΕΝΑΣ

Η ομάδα του 
Χρυσοπράσινου Φύλλου

Γιώργος Αποστολίδης, Γ5
Νικόλας Αυγουστή, Γ5
Μάριος Ρούσου, Γ1
Λουκάς Χατζηλούκας, Γ1
Αντρέας Χατζηπαναγή, Γ1
Στέφανη Ηρακλέους, Γ1
Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Γ4
Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2
Ελισάβετ Χριστοδούλου, Γ1
Χρίστια Πηλαβά, Β5

Σ τις 19 Νοεμβρίου διοργανώ-
θηκε ένα συνέδριο στο Δημαρ-
χείο Στροβόλου με θέμα: ‘’Η 

Διεθνής Σύμβαση των δικαιωμάτων του 
παιδιού’’. Το θέμα αυτό επιλέγηκε, διότι 
τιμούμε φέτος τα 25 χρόνια από την επικύ-
ρωση της Σύμβασης των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Για αρκετά χρόνια επικρατούσε η 
άποψη πως η κυπριακή κοινωνία έκανε ό,τι 
ήταν δυνατό προς όφελος των παιδιών της. 
Φθάσαμε όμως σήμερα στο σημείο να 
συζητούμε κατά πόσο βασικά δικαιώματα 
του παιδιού διασφαλίζονται σε βαθμό που 
να το προστατεύουν, να διασφαλίζουν την 
ευημερία του και να βλέπει το μέλλον με αι-
σιοδοξία. Καλεσμένοι στο συνέδριο ήταν 
αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τρία 
παιδιά της Β’ και Γ’ τάξης που θα συνοδεύ-
ονταν από έναν εκπαιδευτικό. Το σχολείο 
μας εκπροσώπησαν η Πωλίνα Πολυβίου, ο 
Χάρης Κουλλουπάς και η Παρίσα Κκώστη 
μαζί με την εκπαιδευτικό Β.Δ.Α Νίκη Διπλά-
ση.

Μέσα από το διάλογο που διεξήχθη με-
ταξύ των εφήβων μας δόθηκε η ευκαιρία 
να συζητήσουμε επίκαιρα θέματα που μας 
απασχολούν. Ένα από τα θέματα που ανα-

λύσαμε ήταν πως η οικονομική κρίση έχει 
επηρεάσει εμάς και τις προτεραιότητές 
μας. Αναπτύξαμε αυτό το θέμα θέτοντας 
τα παράπονά μας και συζητώντας τα με 
τους μεγαλύτερους που παρευρισκόνταν 
στο συνέδριο. Επιπρόσθετα, ρωτηθήκαμε 
πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το 
οικογενειακό και το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Λέχθηκε ότι στο οικογενειακό περιβάλλον 
τα παιδιά βλέπουν το άγχος και την ψυχο-
λογία των γονιών τους και τους επηρεάζει 
αρνητικά. Επίσης στερούνται υλικά αγαθά 
και έτσι υπάρχουν εντάσεις μεταξύ τους. 
Στο εκπαιδευτικό σύστημα αναλύσαμε το 
θέμα των άπορων μαθητών. Διαπιστώσαμε 
ότι φέτος σε όλα τα σχολεία υπήρχε αύξη-
ση του αριθμού των άπορων μαθητών που 
δεν μπορούσαν να αγοράσουν ούτε το φα-
γητό τους στο σχολείο.

Στο τέλος, από όλες τις απόψεις των μαθη-
τών που ακούσαμε, βγάλαμε τα χρήσιμα 
συμπεράσματά μας. Ευχαριστήσαμε τους 
παρευρισκόμενους και αποχωρήσαμε.

Η οικονομική κρίση μάς επηρεάζει αρνητικά
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Πωλίνα Πολυβίου, Γ6
Πρόεδρος Κεντρικού 
Μαθητικού Συμβουλίου

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας
Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Β’ Περιφερειακού Γυμνασίου αποτελούν οι παρακάτω:

Πρόεδρος: Πολυβίου Πωλίνα Γ6
Αντιπρόεδρος: Κουλλουπά Χάρης Γ5
Γραμματέας: Πατρόκλου Μαριάννα Β2
Ταμίας: Χατζηπαναγή Ανδρέας Γ1

Σύμβουλοι: Κώστη Παρίσα Β1
Μιλτιάδους Γεωργία Α3
Μαλέκος Νεοκλής Α6
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θέμα

Μ ΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ εμπειρία ζήσαμε οι 

μαθητές και μαθήτριες της δημοσιο-

γραφικής ομάδας του σχολείου μας, 

όταν επισκεφθήκαμε χώρους που 

ετοιμάζονται τα επεισόδια της 

δημοφιλούς σειράς «Μπρού-

σκο» και είχαμε συνομιλία 

με πολλούς από τους προτα-

γωνιστές.

Προσωπικά μίλησα με την 

Όλγα (Μαρία Ιωάννου), Ανα-

στασία Γιαννακάκη (Βαρβάρα Λάρ-

μου) και Ματθαίο Ματθαίου (Κούλλη Νικολάου) 

και σας μεταφέρω αποσπάσματα από τη συνομιλία 

μας.

Χωρίς να επεκταθούμε στην προσωπι-
κή σας ζωή, μπορείτε να μας πείτε, εάν 
πιστεύετε, πώς επηρεάζεται τόσο από το 
ρόλο σας όσο και από την όλη υπόθεση 
του έργου και πώς;
Μαρία Ιωάννου: Σε καμία περίπτωση δεν επηρε-

αζόμαστε εμείς ή η προσωπική ή η οικογενειακή 

μας ζωή με τους ρόλους που επιλέγουμε! Αν συ-

νέβαινε αυτό θα ήμασταν όλοι στο φρενοκομείο. 

Δεν υπάρχει περίπτωση! Σκέψου ότι σε κάθε σεζόν 

αλλάζεις προσωπικότητα, αλλάζεις χαρακτήρα. Αν 

ταυτιζόμασταν κάθε φορά θα ήμασταν εντελώς ανι-

σόρροποι.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύετε 
πώς ταυτίζεστε με το ρόλο σας;
Μαρία Ιωάννου: Όχι. Κοίταξε να σου πω τι γίνεται. 

Για να ερμηνεύσεις ένα ρόλο συνήθως χρησιμοποι-

είς κομμάτια του εαυτού σου, κάποια κομμάτια, μια 

όψη δική σου. Δεν ταυτίζομαι απόλυτα, αλλά σίγου-

ρα κάποια κομμάτια της Όλγας τα έχω ή θα ήθελα 

να τα έχω! «Η Όλγα με μαθαίνει πράγματα»!

Τι δυσκολίες αντυμετωπίζετε;
Μαρία Ιωάννου: Το ότι συνεργαζόμαστε με τον 

Κούλλη είναι μια δυσκολία!

Βαρβάρα Λάρμου: Είναι κουραστική δουλειά τόσο 

σωματικά όσο και ψυχικά, αλλά είναι πολύ πιο συ-

ναρπαστική από άλλες δουλειές, γιατί δεν είναι 

προβλέψιμη! Δεν είναι καθόλου προβλέψημη. Ξέ-

ρεις, δεν είσαι καθισμένη σε ένα γραφείο να ξεκι-

νήσεις και να τελειώσεις! Έχει και τα πλεονεκτήμα-

τά της και τα μειονεκτήματά της, προφανώς, αυτή  η 

φύση της δουλειάς.

Μαρία Ιωάννου:Τα ωράρια είναι δύσκολα αλλά 

το γεγονός ότι κάθε μέρα είσαι σε άλλο μέρος με 

άλλους ανθρώπους, κάθε χρονιά είσαι με καινού-

ριους ανθρώπους, είναι πολύ όμορφο!

Δουλεύετε και βράδυ;
Μαρία Ιωάννου: Βέβαια. Βέβαια δουλεύουμε και 

βράδυ. Οι νυχτερινές, εξωτερικές σκηνές πώς θα 

γίνουν;

Κούλλης Νικολάου: Εμείς στο «Μπρούσκο» και 

στις προηγούμενες σειρές υιοθετήσαμε το να μην 

είμαστε σε στούντιο, οπότε παίζουμε με καλύτερο 

στυλ στην εικόνα, στο ρεαλισμό! Όπως το έχει και 

η λογική, όταν είναι νύχτα είναι νύχτα, όταν είναι 

μέρα, είναι μέρα!

Η οικονομική κρίση πώς σας επηρέασε 
και ως έργο και γενικότερα το επάγγελμά 
σας;
Κούλλης Νικολάου: Το «Μπρούσκο» χτίστηκε 

πάνω στην οικονομική κρίση, με τα δεδομένα της 

οικονομικής κρίσης, οπότε δοξάζουμε τον πλάστη 

και δημιουργό μας που μας βοηθά να προχωρά-

με μπροστά μέχρι να φύγουν οι «δολοφόνοι» της 

πραγματικότητας!

Η σειρά «Μπρούσκο» είναι μια από τις πιο 
δημοφιλείς σειρές. Σκέφτεστε να συνεχί-
σετε και τρίτο χρόνο;
Κούλλης Νικολάου: Τίποτα δεν αποκλείουμε. Το 

θέμα θα ξεκαθαρίσει σύντομα και γιατί όχι, ίσως 

συνεχίσουμε και τρίτο χρόνο.

Ευχαριστούμε πολύ!

Μια αξέχαστη εμπειρία…
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ TOYΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ “ΜΠΡΟΥΣΚΟ”

Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ5
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Πώς επηρεάζει 
ο ρόλος την 
προσωπική ζωή 
των ηθοποιών;

Στα πλαίσια της επίσκεψής 

μας σε χώρους που γυρί-

ζονται τα επεισόδια της δη-

μοφιλούς σειράς «Μπρού-

σκο» είχαμε την ευκαιρία 

να μιλήσουμε τρις από τους 

πρωταγωνιστές, το Χρίστο, την 

Ευρυδίκη και τη Βασιλική οι οποίοι 

μας μιλούν για το ρόλο τους και πόσο επηρεάζει 

την προσωπική τους ζωή.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Πώς νιώθετε τώρα που είστε διάσημοι;
Η διασημότητα στην αρχή είναι ωραίο. Ενθουσιά-

ζεσαι να σε αναγνωρίζει ο κόσμος, είναι λίγο περί-

εργο αλλά μετά συνηθίζεις και κρίνεις ότι δεν είναι 

κάτι το σπουδαίο.

Πιστεύετε ότι η προσωπική σας ζωή επη-
ρεάζεται από το ρόλο σας ή γενικά από το 
έργο;
Μπορεί να επηρεαστεί αν μπαίνεις έτσι πολύ μέσα 

στο ρόλο. Μπορείς να επηρεαστείς γιατί η πραγμα-

τική ζωή μπορεί να πάρει πράγματα από τον ρόλο ή  

ο ρόλος από την πραγματική ζωή και είναι δύσκολο 

να τα ξεχωρίσεις αυτά.

Προσωπικά πιστεύετε ότι ο ρόλος ταυτίζε-
ται με την προσωπικότητα ή τον χαρακτή-
ρα σας;
Όχι.

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερι-
νά για να βρίσκεστε εδώ; Χάνετε κάτι; Σας 
αρέσει αυτό που κάνετε;
Σίγουρα για να είμαι εδώ μου αρέσει αλλά δεν είναι 

καθόλου εύκολο όμως. Τις περισσότερες φορές 

έχει πολλές ώρες εργασίας, αναμονής, δύσκολες 

συνθήκες, έχει σκηνές που είναι πολλοί ηθοποιοί. 

Είναι δύσκολο να συντονιστούμε, να οργανωθού-

με, να θυμόμαστε λόγια, να θυμάστε την ιστορία 

που είναι πίσω από το λόγια. Το πιο δύσκολο πι-

στεύω είναι ότι έχει φορές που μπορεί να γυρίζεις 

μια σκηνή τώρα από το επεισόδιο 90 και η επομένη 

σκηνή να είναι επεισόδιο 65. Είναι 25 επεισόδια 

διάφορα που έγιναν 1000 πράγματα, και οπόταν 

πρέπει να είμαι καλά διαβασμένος να ξέρω τι έγινε 

τι έχει προηγηθεί.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ

Το ρόλο πώς τον νιώθεις; Ποσό σε επηρεά-
ζει; Σου αρέσει ο ρόλος που παίζεις;
Μου αρέσει πολύ, γιατί είναι κάτι το διαφορετικό, 

γιατί υποδύομαι ένα σχετικά κακό ρόλο. Πιστεύω 

χωρίς τους κακούς δεν μπορούν να υπάρξουν οι 

καλοί, γιατί ο κακός είναι εμπόδιο βασικά και μου 

αρέσει παρά πολύ, το απολαμβάνω, γιατί για τρία 

χρόνια υποδυόμουν την καλή, αγαθή κοπέλα οπό-

ταν για μένα είναι κάτι το διαφορετικό και έτσι επει-

σόδιο με επεισόδιο κτίζεις το ρολό σου και δένεσαι 

με αυτόν.

Πιστεύετε ότι ταυτίζεται με την προσωπικό-
τητά σας;
Όχι, καθόλου. Νομίζω φαίνεται.

Επηρέασε καθόλου την προσωπική σας 
ζωή ο ρόλος σας;
Με τον κόσμο ναι, με βλέπει πλέον με άλλο μάτι. 

Έχει κόσμο που με αντιμετωπίζει εχθρικά έχει κό-

σμο που με αντιμετωπίζει φιλικά. Έχει κάποιον που 

θα έρθει να μου μιλήσει έχει άλλον που θα κρατή-

σει αποστάσεις, να με βρίσει. Ναι περνάμε και τέ-

τοια αλλά έτσι είναι.  Πιο πολύ ταυτίζεται ο κόσμος 

παρά εγώ με το ρόλο της Ευρυδίκης.

Πώς αισθάνεστε που έχετε ένα ρόλο σε 
ένα έργο που τώρα πια είναι γνωστό και 
από τα πιο δημοφιλή της τηλεόρασης;
Είναι ωραία η ερώτηση σου αλλά δεν έχω απάντη-

ση.  Εντάξει το γεγονός ότι  έχει μεγάλη επιτυχία 

η σειρά οφείλεται σε όλους, όχι μόνο στους ηθο-

ποιούς, αλλά και στους ανθρώπους που είναι πίσω 

από τις κάμερες. Είναι μια ομαδική δουλειά και έτσι 

βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα και έχει επιτυχία η σει-

ρά.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΤΖΟΥΛΙ ΤΖΟΛΚΑ)

Το ευτύχημα είναι ότι ταίριαξαν οι συγκύριες και 

κάνουμε μια ελληνική παράγωγη με μια κυπριακή 

παράγωγη και είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι η πρώτη 

φορά που λαμβάνω μέρος σε έργο στην κυπριακή 

τηλεόραση. Ο συγκεκριμένος ρόλος, είναι για ένα 

ηθοποιό κάτι το συνηθισμένο. Σίγουρα είμαι χαρού-

μενη, γιατί η σειρά μας έχει επιτυχία και είναι από 

τις δημοφιλέστερες σειρές της κυπριακής τηλεόρα-

σης.

θέμα

Ραφαέλλα Γεωργίου, Γ4
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Θέμα

Ξ ΕΧΩΡΙΣΤΕΣ εμπειρίες είχαν 
οι συμμαθητές μας που 
ασχολήθηκαν με το μάζεμα 

και την αξιοποίηση καρπών από δέ-
ντρα που βρίσκονται στο χώρο του 
σχολείου μας, κάτι που δεν μπορεί 
να συμβεί στα σχολεία των πόλεων.

Επίσης, μάζεψαν διάφορα αρωματι-
κά, όπως ρίγανη, σπατζιά και δάφνη, 
τα αποία διατέθηκαν για τον ίδιο 
σκοπό.

Συγκεκριμένα, συμμαθητές μας, με 
την καθοδήγηση του Β.Δ. του σχο-
λείου μας, κ. Μόδεστου Λεβέντη 
και της καθηγήτριας Αντρούλας Να-
θαναήλ, στον ελεύθερο χρόνο τους 
μάζευαν ελιές, χαρούπια και μόσφι-
λα από δέντρα που βρίσκονται στον 
περίβολο του σχολείου μας.

Τα προϊόντα αυτά είτε μεταποιήθηκαν 
(για παράδειγμα από τις ελιές είχαμε 
την παραγωγή λαδιού και από τα μό-
σφιλα μαρμελάδας) είτε ανταλλάγη-
καν με άλλα προϊόντα (τα χαρούπια, 
για παράδειγμα, ανταλλάγηκαν με 
καλλωπιστικά φυτά που τοποθετήθη-
καν σε διάφορους χώρους του σχο-
λείου μας).

Τα έσοδα από αυτή την αξιέπαινη 
πράξη των συμμαθητών μας διατέθη-
καν για τους άπορους συμμαθητές 
μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στους 
συμμαθητές μας όσο και στους κ. 
Λεβέντη και κ. Ναθαναήλ που εργά-
στηκαν με αυτό τον τρόπο και βοήθη-
σαν τους άπορους συμμαθητές μας.

Συγκομιδή καρπών και αρωματικών για 
βοήθεια των άπορων συμμαθητών μας

Μάριος Ρούσου, Γ1
Γεωργία Νικολάου, Γ2
Μαρία Κάττου, Γ3
Ραφαέλλα Γεωργίου, Γ4
Δήμητρα Παπαπέτρου, Γ5
Μιχάλης Χρυσοστόμου, Γ6
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Θέματα

Ο χορός είναι ένα πολύ σημα-
ντικό κομμάτι της ζωής εκα-
τομμυρίων ανθρώπων στη 

γη. Από τα αρχαία χρόνια αποτελεί έναν 
τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας, διασκέ-
δασης, αλλά ταυτόχρονα 
και σωματικής άσκη-
σης.
Η κάθε φυλή είχε 
τους δικούς της ξε-
χωριστούς χορούς, 
που είχαν σχέση με 
τον πολιτισμό, την 
κουλτούρα, τα ήθη 
και έθιμα της. Ακόμα ήταν 
ένα μέσο για να εκφράσουν οι άνθρωποι 
την αγάπη ή τον έρωτα τους. Μέχρι και 
σήμερα γνωρίζουμε τους παραδοσιακούς 
χορούς της χώρας μας που μας δείχνουν 
τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής, τις ασχολί-
ες και τα έθιμα της παλιάς εποχής. Όπως 
για παράδειγμα, ο χορός της στάμνας, 
του δρεπανιού και του γάμου. Έτσι διατη-
ρούνται στη μνήμη μας οι παραδόσεις του 
τόπου μας. Το ίδιο ισχύει και για τους Αρ-
μένιους, τους Ελληνοπόντιους, τους Έλ-
ληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδας και των 
νησιών, αλλά και των φυλών της Αφρικής 
και της Λατινικής Αμερικής.  
Στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί πολλά 
είδη χορού. Ο καθένας έχει τους δικούς 
του κανόνες, το δικό του χαρακτήρα και 
ξεχωριστή μουσική.
Κλασικοί χοροί, όπως το βαλς και το 
κλασικό μπαλέτο εκπέμπουν μια ηρεμία 
και αρμονία στις κινήσεις και στα αισθή-
ματα του χορευτή και του θεατή. Ενώ χο-
ροί όπως το ταγκό, η σάμπα και το πάσο 
ντόμπλε εκπέμπουν πάθος και δυναμισμό. 
Μια άλλη κατηγορία χορών που ξεκίνη-
σε στους δρόμους της Αμερικής από δι-
άφορες συμμορίες και σήμερα αποτελεί 
ένα από τα διασημότερα είδη χορού σε 
όλο τον κόσμο, είναι το χιπ-χοπ, το break 
dance και το locking.
Ο  χορός έχει επηρεάσει έντονα τον τρόπο 
ζωής μας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
του. Είναι κατάλληλος για όλες τις ηλικί-
ες, θρησκείες και φυλές. Αυτό φαίνεται 
και από το ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα 
πολλές σχολές χορού για ηλικίες από 2 
μέχρι και 92 χρονών. Πολλές τηλεοπτικές 
εκπομπές, στις οποίες συμμετέχουν απλοί 
άνθρωποι,  αλλά και διάσημοι, έχουν 
θέμα το χορό. Σε κάθε γιορτή και εκδήλω-
ση, εθνική επέτειο, στους γάμους, στους 
χώρους διασκέδασης ο χορός είναι απα-
ραίτητος.
 Όσοι αισθάνεστε άβολα να χορέψετε, 
δοκιμάστε το! Θα δείτε ότι θα σας απε-
λευθερώσει, θα σας ηρεμήσει και θα σας 
ξεκουράσει.

Χορός: 
Δοκιμάστε να 
χορέψετε και 
θα απελευθε-

ρωθείτε…
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5        

Ε βδομάδα εθελοντισμού διοργάνωσαν οι 
συμμαθητές και συμμαθήτριές μας, υπό 
την καθοδήγηση της φιλολόγου Χριστίνας 

Κουτσάνθιμου, την πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσι-
εύουμε στο πλαίσιο αυτό, οι συμμαθητές και συμ-
μαθήτριές μας:

• Έφτιαξαν ειδικά φιογκάκια τα οποία και πώ-
λησαν στους συμμαθητές και συμμαθήτριές 
τους στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ και 
τα χρήματα κατατέθηκαν στο ταμείο για τους 
άπορους μαθητές του σχολείου μας.

• Ετοίμασαν ειδικά παιχνίδια τα οποία εκτελέ-
στηκαν στην κεντρική αυλή του σχολείου μας.

• Παιδιά, των οποίων οι γονείς κατάγονται από 
άλλες χώρες, ετοίμασαν και προσέφεραν γλυ-

κά που κατασκευάζονται στις συγκεκριμένες 
χώρες.

• Παιδιά με γονείς από άλλες χώρες έγραψαν 
χριστουγεννιάτικες ευχές σε ειδικές πινακίδες 
σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Εβδομάδα εθελοντισμού

Λουκάς Χατζηλουκά, Γ1
Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5
Δήμητρα Παπαπέτρου, Γ5
Γιώργος Πολυδώρου, Γ6

Π ροωθώντας ένα από 
τους στόχους της χρο-
νιάς, αλλά και στο πλαί-

σιο των καθεχρονικών 
δραστηριοτήτων 

τους που έχουν 
ως στόχο την 
αύξηση του 
π ρ α σ ί ν ο υ 
στον περίγυρο 

του σχολείου 
μας, συμμαθητές 

μας με την καθοδή-
γηση του Β.Δ. του σχολείου μας 
Μόδεστου Λεβέντη, όπως φαίνεται 
και στις σχετικές φωτογραφίες, προ-
χώρησαν σε δεντροφύτευση.
Όπως μας δήλωσαν συνεχίζουν την 
προσπάθεια συμμαθητών τους προ-
ηγούμενων χρόνων, με ένα και μονα-
δικό στόχο: Το πράσινο να καλύψει 
όλους τους χώρους του σχολείου 
μας.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους συ-
γκεκριμένους συμμαθητές μας. 
Είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι άλλοι 
θα συνεχίσουν το έργο τους.

Δεντροφύτευση 
από συμμαθητές μας

Ανδρέας Τσαγγάρης, Γ1
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Δ εκαπέντε περίπου χιλιόμετρα νοτι-
οδυτικά της Λευκωσίας βρίσκεται 
ένα από τα χωριά της ευρύτερης 

περιοχής Ταμασού, η Ανάγυια. Πολύ κοντά 
στην Ανάγυια είναι τα χωριά Δευτερά και Ψι-
μολόφου. Η κοίτη του Πεδιαίου ποταμού είναι 
αυτή που ουσιαστικά χωρίζει την κοινότητα 
από τα δύο χωριά που αναφέραμε. Στα νότια 
της Ανάγυιας και σε απόσταση ενός περίπου 
χιλιομέτρου βρίσκεται το χωριό Εργάτες. Η 
περιοχή μεταξύ Ανάγυιας και Εργατών είναι 
εξαιρετικά εύφορη και καταπράσινη. Καλλιερ-
γούνται συστηματικά λαχανικά και διάφορα 
είδη δέντρων τα οποία ιδιαίτερα την Άνοιξη 
κάνουν την περιοχή πραγματικά πανέμορφη.

 Για το χωριό μας μιλά, σε συνέντευξη στην 
εφημερίδα μας, ο κοινοτάρχης Ανάγυιας Χρι-
στάκης Ανδρέου

1.Τι έχει να επιδείξει η κοινότητα Ανάγυιας;
Είμαστε μια σύγχρονη κοινότητα και έχουμε 
να επιδείξουμε πολλά και αξιόλογα πράγματα 
όπως:

• Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων

• Πάρκο Συνοικισμού Αυτοστέγασης «ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ»

• Εκκλησίες Αγίων Νόμωνος & Βηχιανού
    Α) Παλαιά Εκκλησία
    Β) Νέα Εκκλησία
• Δημοτικό Σχολείο
• Κοινοτικό Ιατρείο
• Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου
• Τα 30 βραβεία καθαριότητας & ευπρεπι-

σμού που πήρε από το κράτος σε ισάριθ-
μα χρόνια

• Το καταπράσινο περιβάλλον και την κα-
θαριότητα

Στολίδι του χωριού είναι το Κοινοτικό Πάρκο, 
που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, ακρι-
βώς πάνω απ’ τον προσφυγικό συνοικισμό 
και δεσπόζει ολόκληρης της περιοχής. Το 
βλέμμα του επισκέπτη, αν στραφεί προς τα 
νότια, θα αγκαλιάσει ολόκληρη την περιοχή 
Ταμασσού και την κοιλάδα του Πεδιαίου. Αν 
στραφεί προς τα βόρεια, θα αγκαλιάσει την 
αστική περιοχή της Λευκωσίας και το σκλαβω-
μένο και τουρκοπατημένο Πενταδάχτυλο. Στο 
πάρκο αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια και το 
ετήσιο φεστιβάλ που οργανώνει το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Ανάγυιας.

ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Μέχρι και το έτος 1926 όσα παιδιά του χω-
ριού επιθυμούσαν να τύχουν κάποιας μόρ-
φωσης μετέβαιναν στους Εργάτες, όπου λει-
τουργούσε σχολείο. Από το 1927 άρχισε να 
λειτουργεί σχολείο με ένα δάσκαλο, δίπλα 
από την παλαιά εκκλησία του χωριού. Με τη 
σταδιακή ανάπτυξη του χωριού το σχολείο 
μεταφέρθηκε, στο τέλος της δεκαετίας του 
1960, σε ένα νέο κτίριο στο κέντρο του χω-
ριού. Σήμερα το σχολικό κτίριο ανακαινίστηκε 
και επεκτάθηκε με τη δημιουργία νέων αιθου-
σών διδασκαλίας και φοιτούν σ’ αυτό 110 
παιδιά με δέκα δασκάλους.

Στη βάση του λόφου , στη νοτιοανατολική 
άκρη του χωριού, είναι χτισμένη η παλαιά, μι-
κρή εκκλησία του χωριού αφιερωμένη στους 
Αγίους Νόμωνα και Βηχιανό. Κτίστηκε γύρω 
στο 1800, είναι δηλαδή περίπου 200 ετών. 
Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού κατά τα 
τελευταία χρόνια επέβαλε την ανέγερση νέου 
ναού, που ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

ανάγκες της κοινότητας.

Έτσι οικοδομήθηκε νέος μεγάλος ναός σε 
ύψωμα στη δυτική πλευρά του χωριού, πραγ-
ματικό στολίδι για την κοινότητα, που εγκαι-
νιάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Είναι κι 
αυτός αφιερωμένος στους Αγίους Νόμωνα 
και Βηχιανό και στις 11 Δεκεμβρίου που τιμά-
ται η μνήμη τους γίνεται και μικρή πανήγυρις. 
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα λείψανα 
των δύο Αγίων βρίσκονται και στους δύο να-
ούς της κοινότητας και ότι η Ανάγυια είναι το 
μοναδικό χωριό που τιμά και τους δύο Αγίους 
μαζί.
Στην Ανάγυια υπάρχουν δύο σωματεία. Ο 
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Νέων 
Ανάγυιας (Α.Π.Ο.Ν.Α) και το Θρησκευτικό 
Ορθόδοξο Ίδρυμα Ανάγυιας (Θ.Ο.Ι)

Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως σε μια 
δεκαετία η Ανάγυια θα είναι ουσιαστικά προά-
στιο της Λευκωσίας.

Ανάγυια: Ένα προάστιο της Λευκωσίας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

Προσφορά σε εθνικούς αγώνες
Η Ανάγυια είχε τη δική της προσφορά 
στον αγώνα του 1955-59, χωρίς όμως 
συμμετοχή στο ανταρτικό και χωρίς πε-
σόντες.

Ωστόσο βαρύτατο ήταν το τίμημα 
που πλήρωσε η μικρή Ανάγυια κατά 
την εισβολή των Τούρκων στο νησί το 
1974. Πέντε νέοι της κοινότητας δεν 
επέστρεψαν ποτέ και μπήκαν στο μα-
κρύ κατάλογο των αγνοουμένων. Αυτοί 
είναι τα αδέλφια Θεόδωρος και Στέλι-
ος Μακρίδης, ο Στέλιος Κυπριανού, ο 
Νέαρχος Ξενοφώντος και ο Σάββας 
Θεοδώρου. Τα οστά των τριών πρώτων 
βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στην περι-
οχή Κερύνειας και κηδεύτηκαν και τά-
φηκαν με τιμές ηρώων, όπως άλλωστε 
τους αρμόζει, στις 28 Μαρτίου 2010, 
στο χωριό τους. Οι άλλοι δύο, ο Νέαρ-
χος Ξενοφώντος και ο Σάββας Θεοδώ-
ρου, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ονομασία και ιστορία
Κατά την επικρατέστερη εκδοχή η λέξη Ανάγυια είναι σύνθετη 
και αποτελείται από τις λέξεις ‘άνω’ και ‘αγυιά’ που σημαίνει 
δρόμος. Πράγματι παλαιότερα το χωριό περιοριζόταν σ’ ένα 
μικρό αριθμό κατοίκων με σπίτια κτισμένα στη νότια πλαγιά 
ενός μεγάλου λόφου που δεσπόζει του χωριού. Μπροστά 
από το λόφο αυτό, στη βορειοδυτική του πλευρά, περνούσε 
δρόμος (αγυιά) που οδηγούσε από την περιοχή Πιτσιλιάς 
προς τη Λευκωσία. Έτσι η Άνω- Αγυιά, δηλαδή η κατοικημένη 
περιοχή που βρισκόταν πάνω από το δρόμο, έγινε με το πέρα-
σμα του χρόνου η Ανάγυια. Είναι, δηλαδή, γένους θηλυκού 
όπως ακριβώς και το κατεχόμενο σήμερα χωριό Πεντάγυια.

Δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς κτίστηκε στο λόφο ο πρώ-
τος οικισμός, όμως η ανεύρεση αρχαίων τάφων της Ελληνι-
στικής Περιόδου στη βόρεια πλευρά του λόφου μαρτυρεί 
ότι η περιοχή κατοικήθηκε πριν από δύο και πλέον χιλιετίες. 
Φαίνεται, όμως, πως στο λόφο της Ανάγυιας ασκήτεψε σε 
σπήλαιο ο Αγίος Νόμων. Για τον Άγιο Νόμωνα δεν έχουμε 
πολλά στοιχεία. Έζησε και σε άλλα σπήλαια της περιοχής 
Ταμασσού, συμβουλεύοντας και παρηγορώντας τους πονεμέ-
νους ανθρώπους της εποχής του.

Για τον Άγιο Βηχιανό, τον άλλο Άγιο της κοινότητας μας, 
υπάρχουν πολλές εκδοχές όσον αφορά την καταγωγή του 
με επικρατέστερη αυτή που αναφέρει ο Άγιος Νεόφυτος, ότι 
δηλαδή πρόκειται για τον Άγιο Γεννάδιο Πατριάρχη Κωνστα-
ντινουπόλεως, που πέθανε στην Κύπρο κι έμεινε γνωστός με 
το ‘παρωνύμιο’ Βηχιανός, επειδή θεράπευε το βήχα. Τόσο ο 
Άγιος Νόμων όσο και ο Άγιος Βηχιανός έχουν άμεση σχέ-
ση με θεραπείες που αφορούν το αναπνευστικό σύστημα, το 
κρυολόγημα, το βήχα και τη γρίπη.

Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, όπως αναφέρει ο Φλώριος 
Βουστρώνιος στο σύγγραμμά του ‘Ιστορία της Κύπρου’ σελ. 
390 ο βασιλιάς Ιάκωβος ο Β΄παραχώρησε φέουδα στους 
ευγενείς της Αυλής του, για να εξαγοράσει την υποταγή τους, 
και να μπορεί να κυβερνά ειρηνικά, χωρίς εξεγέρσεις, την Κύ-
προ. Αναφέρει, λοιπόν, ο Βουστρώνιος πως ο βασιλιάς αυτός 
παραχώρησε στον ευγενή Ιάκωβο ντε Νόρες τα χωριά Πέρα 
και Νοία ως φέουδα. Πολύ πιθανόν το χωριό Νοία, που ανα-
φέρει ο Βουστρώνιος, να είναι το χωριό Ανάγυια.

Η εύφορη γη του χωριού, κυρίως στη νότια πλευρά του, φαί-
νεται πως γοήτευσε και τους Τούρκους κατακτητές που κα-
τοικούσαν στην περιοχή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένα 
από τα τοπωνύμια του χωριού έχει το όνομα «Εμίν Καδίν» που 
είναι το όνομα μιας Τουρκάλλας που κατείχε το κτήμα της 
περιοχής.

Αθηνά Χατζηχριστοδούλου, Γ3 
Μαρία Κάττου, Γ3 
Χρίστη Δημητρίου, Γ5 
Βασιλική Μηνά, Γ3 
Χαρά Χαραλάμπους, Γ5 
Ιωάννα Παπαηρακλέους, Γ2

2. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε ως 
κοινότητα;
Έχουμε πολλά προβλήματα, κυριότερα από 
τα οποία είναι τα εξής:
• Αποπεράτωση του αποχετευτικού συ-

στήματος
• Αναβάθμιση της Λεωφόρου Αρχιεπι-

σκόπου Μακαρίου Γ΄και των κεντρικών 
δρόμων της κοινότητας

• Ανέγερση Κοινοτικών Γραφείων
• Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου
• Διαχωρισμός νέων οικοπέδων σε χαλίτι-

κη γη, για να παραχωρηθούν σε φτωχές 
και άπορες οικογένειες της κοινότη-
τας.

3. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια 
ως κοινοτάρχης;
Στόχος μας είναι να υλοποιηθούν όλα τα 
προγραμματισμένα έργα στην Κοινότητα και 
να καταστεί προάστιο της Λευκωσίας.



43

Οι κοινότητές μας

Έ νας μικρός παράδεισος σκαρφαλωμένος 
στις βουνοπλαγιές της οροσειράς του 
Τροόδους είναι το χωριό Φαρμακάς, ένα 

χωριό που έχει από τα ψηλότερα υψόμετρα των χω-
ριών της Κύπρου.
Για το Φαρμακά μιλά στην εφημερίδα μας ο Κοινο-
τάρχης Κώστας Γεωργίου που αναλύει τα αξιοθέα-
τα του χωριού, καθώς και τους μελλοντικούς του 
στόχους.
Αναλυτικά η συνέντευξη με τον κ. Κώστα Γεωργίου 
είναι η παρακάτω:

Κύριε Πρόεδρε, έχετε την καλοσύνη να 
μας πείτε λίγα λόγια για το χωριό μας;
Ο Φαρμακάς είναι από τα πιο ειδυλλιακά χωριά 
της επαρχίας Λευκωσίας. Βρίσκεται σε απόσταση 
40 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Λευκωσίας. Είναι 
σκαρφαλωμένο στις βουνοπλαγιές της οροσειράς 
του Τροόδους και θεωρείται ένα από τα ψηλότερα 
χωριά της Κύπρου και σε υψόμετρο 970 μέτρα.
 
Ποια αξιοθέατα μπορεί να επισκεφτεί ένας 
επισκέπτης στην κοινότητα μας;
Ένας ντόπιος ή ξένος τουρίστας μπορεί να επισκε-
φτεί και να θαυμάσει  την Εκκλησία της Αγίας Ειρή-
νης που γιορτάζει κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου όπου 
γίνεται μεγάλη πανήγυρις.
Η Αγία Ειρήνη θεωρείται προστάτιδα των ναών. 
Ο σημερινός ναός κτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 
1935, αφού προηγουμένως είχε καταστραφεί από 
πυρκαγιά.
Ένα άλλο αξιοθέατο είναι η πηγή του κοσκι-
νά(κοσσιηνάς)που βρίσκεται νότια του χωριού, 
μέσα σε ένα ολοκέντητο καταπράσινο περιβάλλον. 
Εκεί παρουσιάζεται ένα σπάνιο φαινόμενο, αφού το 
νερό αναβλύζει από τη γη σαν να βγαίνει από ένα 
κόσκινο, εξού και το όνομα της πηγής που προανα-
φέραμε.
Αξιοθαύμαστη είναι επίσης και η λεγόμενη βρύση 
της <<Μαγκούς>>. Πρόκειται για μια πετρόκτιστη 
πηγή πάνω στην οποία υπάρχει επιγραφή όπου ανα-
γράφεται η ημερομηνία κατασκευής της το 1857. 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο κατασκεύασε την πλακό-
στρωτη πλατεία και το Κοινοτικό κέντρο-Εστιατόριο 
κτισμένο με πέτρα του βουνού. Ένας επισκέπτης 

μπορεί να χαλαρώσει στον υπέροχο διαμορφω-
μένο χώρο του καφεστιατορίου και να απολαύσει 
εκλεκτή ποικιλία παραδοσιακών ή άλλων φαγητών, 
ενώ τα παιδιά θα παίζουν στον πανέμορφο παιδότο-
πο που βρίσκεται δίπλα.   
Παράλληλα, μπορεί να επισκεφτεί το εργοστάσιο 
νερού και το Οινοποιείο.
Το εμφιαλωμένο νερό Φαρμακάς κυκλοφορεί σε 

όλη την Κύπρο και είναι ένα από τα καλύτερα νερά. 
Επίσης, μπορεί να επισκεφτεί και τη βιοτεχνία παρα-
σκευής σπιτικών γλυκών του κουταλιού, όπως του 
καρυδιού, του κερασιού και άλλων φρούτων που 
παράγονται στο χωριό μας.
Αξιοσημείωτο γεγονός όμως είναι η αναπαλαίωση 
μιας σειράς ερειπωμένων κατοικιών που βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο και που έχει ως απώτερο 
στόχο να δώσει την ευκαιρία σε ξένους, που επιθυ-
μούν να περάσουν μακριά από τα καυσαέρια και 
το θόρυβο των μεγαλουπόλεων ευχάριστες μέρες 
στον εξοχικό Φαρμακά είτε το καλοκαίρι είτε το 
χειμώνα.  
Κάθε εποχή έχει να χαρίσει κάτι διαφορετικό και 
συνάμα κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο, που μένει 
ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό του κάθε επισκέ-
πτη για όλη του τη ζωή.

Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα 
μας;
Από τα προηγούμενα κοινοτικά συμβούλια τέθηκε 
ως στόχος η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος 
που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτή 
λόγω οικονομικού προβλήματος.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η στενότητα του δρόμου 
Φαρμακά-Απλικίου που χρειάζεται ευθυγράμμιση 
και διαπλάτυση.
Στόχος μας είναι να παραχωρηθεί από το κράτος 
χαλίτικη γη, για να μπορέσουμε να παραχωρήσου-
με οικόπεδα σε νεαρά ζευγάρια, για να μπορέσουν 
να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό μας, γιατί η 
αστυφιλία είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα 
πολύ.
Η καθυστέρηση που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια για δημιουργία λυκείου στην περιοχή μας 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους μαθητές 
μας που αναγκάζονται να πηγαίνουν σε λύκεια της 
Λευκωσίας κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες 
τους χειμερινούς μήνες.
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι:
• Η κατασκευή πολυδύναμου κοινοτικού κέ-

ντρου για υγιή απασχόληση της νεολαίας.
• Η διαμόρφωση του κοινοτικού γηπέδου με 

κερκίδες, αποδυτήρια και χορτοτάπητα. Ήδη 
έχει εγκριθεί από τον Κ.Ο.Α.

• Η κατασκευή μουσείου λαϊκής τέχνης.
• Η κατασκευή νέων κτιρίων κοινοτικού συμβου-

λίου και κοινοτικού ιατρείου.

Φαρμακάς: Ένας μικρός παράδεισος, 
σκαρφαλωμένος στις βουνοπλαγιές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γιώργος Πολυδώρου, Γ6
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Οι κοινότητές μας

Φ υσικό κάλλος και ξεχωριστή γραφικότητα έχει να επιδεί-
ξει το χωριό  Άγιος Επιφάνιος.   Για το χωριό μας  μιλά 
ο  κοινοτάρχης του Δημήτρης Ευσταθίου στη συνέντευξη 

που ακολουθεί:

Τι έχει να επιδείξει το χωριό μας;
Το χωριό μας έχει να επιδείξει στους επισκέ-

πτες  το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, την ξεχωρι-
στή γραφικότητα της περιοχής και τις καλές 
κλιματολογικές συνθήκες ολόχρονα.  Επί-
σης, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν 

την παλιά και νέα εκκλησία, τα παραδοσιακά 
σπιτάκια του πυρήνα, το εκκλησάκι του Αγίου 

Γεωργίου, το παλιό καμίνι και άλλα.

Στοιχεία ενδιαφέροντος τα οποία δύνονται να αξιοποιηθούν και να 
προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων για επισκέπτες 
(πχ  περιπατητικός τουρισμός και οικοτουρισμός) αποτελούν το Ευρω-
παϊκό μονοπάτι Ε4 που περνά από το χωριό μας, διάφορα σημεία θέα-
σης, δόμες και φεροτιθκίες και το νέο μονοπάτι της φύσης που άρχισε 
η κατασκευή του.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η κοινότητα;
Όπως όλες οι μικρές κοινότητες έτσι και η δική μας αντιμετωπίζει πολ-

λά προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: 
• Οι άγραφοι αγροτικοί δρόμοι.
• Η έλλειψη επαρκούς οδικού διχτύου σε ορισμένες περιοχές, γε-

γονός που αδρανοποιεί μεγάλο ποσοστό της οικοδομικής γης και 
δεν μπορεί να γίνει οικιστική ανάπτυξη.

• Ο πυρήνας αντιμετωπίζει πρόβλημα ως προς την ύπαρξη σημαντι-
κού αριθμού ετοιμόρροπων οικοδομών.

• Οι δασικές πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Η κακή οικονομική κατάσταση του Κοινοτικού  Συμβουλίου.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
• Τα μελλοντικά μας σχέδια  διαχωρίζονται στα έργα τα οποία βρί-

σκονται υπό εξέλιξη και υλοποιούνται στην κοινότητα, όπως η κα-
τασκευή αμφιθεάτρου και πλατείας. 

• Η κατασκευή των κυκλικών μονοπατιών της φύσης συνολικού μή-
κους  5 χιλιομέτρων με σημείο θέασης με σκοπό την αξιοποίηση 
του και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου της κοινότητας 
για προσέλευση επισκεπτών.

• Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι και η προκήρυξη διαγωνι-
σμού για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για ανάπτυξη 
του παραδοσιακού πυρήνα.

• Μετά από την εξασφάλιση άδειας οικοδομής για το κοινοτικό γή-
πεδο και την κατάθεση των σχεδίων στον ΚΟΑ για χρηματοδότη-
ση των έργων για κατασκευή χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων να 
μπει στο προϋπολογισμό του 2016.

Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνονται να γίνουν τα ακόλουθα έργα:
1.Προώθηση εναλλακτικών μορφών αγροτουρισμού.
2.Προώθηση συντονισμένης προσπάθειας αποκατάστασης όλων των 

παλιών κατοικιών.
3.Αναβάθμιση του κέντρου νεότητας, καθώς το παρόν δεν τίθεται την 

κατάλληλη υποδομή για εξυπηρέτηση των νέων.
4.Δημιουργία ομίλων, όπως για παράδειγμα χορευτικών, μουσικών 

αθλητικών κ.α.
5.Προγραμματίζεται η προβολή και η διαφήμιση της κοινότητας.        

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ: 
Φυσικό κάλλος και γραφικότητα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Αντρέας Τσαγγάρης, Γ1

Χ ωριό με πλούσια παράδοση είναι η Αγρο-
κηπιά. Για την ιστορία του χωριού, τα προ-
βλήματα που υπάρχουν και τα μελλοντικά 

έργα που αναμένεται να γίνουν 
μας μιλά ο κοινοτάρχης της 

Αγροκηπιάς Σωτήρης Αντω-
νίου, στη συνέντευξη που 
ακολουθεί!

Τι έχει να επιδείξει το 
χωριό;

Η  κοινότητα μας, όπως και 
κάθε κοινότητα, έχει τη δική της 

κουλτούρα και πολιτισμό. Ιστορικά είμαστε από τα 
χωριά της μεγάλης Κουμανταρίας. Απο τον καιρό 
των Ενετών ήταν φέουδο των Ιωαννιτών Ιπποτών  και 
ανήκε στο Ρίζο Ντεμαρίνο Ντενάπολι. Από τα χρό-
νια της ρωμαϊκής εποχής υπήρχαν αρχαίοι οικισμοί 
που έφτιαχναν τα εργαλεία τους και ασχολούνταν 
με τη εξόρυξη χρυσού και χαλκού. Οι σωροί από 
σκουριά που υπάρχουν μέχρι σήμερα υποδηλούν 
ότι υπήρχαν αρχαία μεταλλεία που με τη μέθοδο 
της καύσης της πέτρας σε καμίνια, έπαιρναν το 
χαλκό και τον ασβέστη. Με μικρές τρύπες χρησι-
μοποιώντας το Βουρνί έπαιρναν την κρυξόμαβρη 
σκόνη απο τη φλέβα χρυσού. Στην κοινότητα μας 
βρίσκεται ένα απο τα μεταλλεία που ανήκαν στο 
βασίλειο της Ταμασσού, που το 1933 ξανάρχισε 
τις εργασίες με πιο σύγχρονα μέσα, με μια διακο-
πή 10 χρόνων με την έναρξη του 2ου παγκοσμίου 
πολέμου. Το 1950 συνέχισε τις εργασίες του και 

μία γαλαρία μήκους 1500 μέτρων χρησιμοποιείτο 
για υπόγεια εξόρηση των ορυκτών που με λοκομο-
τήβα (μηχανή που έσερνε τα βαγόνια) έβγαζαν το 
μετάλλευμα στη επιφάνεια. Οι εργασίες τερματίστη-
καν το 1970. Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί 
τα αρχαία και σύγχρονα μεταλλεία που ιστορικά 
σας αναφέρω. Στα δυτικά της κοινότητας μας και 
σε απόσταση 2 χιλιομέτρων βρίσκεται το ιστορικό 
Μοναστήρι  του Αγίου Κουρνούτα. Στον πυρήνα της 
κοινότητας βρίσκονται παραδοσιακές κατοικίες, η 
Αρχαία και νέα εκκλησία που είναι αφιερωμένες 
στην Παναγία Χρυσοπαντάνασσας, τα δύο πάρκα 
που φιλοξενούν καθημερινά αρκετά παιδιά. Επίσης 
στα νοτιοδυτικά βρίσκεται το κοινοτικό γήπεδο που 
οι νέοι μας έχουν την ευκαιρία να ασχολούνται με 
τον αθλητισμό. Στο κέντρο της κοινότητας μας βρί-
σκεται η πλατεία που φιλοξενεί, κυρίως τους καλο-

καιρινούς μήνες, πολλούς επισκέπτες που έρχονται  
για ξέγνοιαστες στιγμές και φαγητό από τα 2 παρα-
δοσιακά ταβερνάκια που βρίσκονται εκεί!

Ποια προβλήματα παρουσιάζονται στο χω-
ριό;
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην κοινότη-
τα μας είναι πολλά! Να αναφέρω ότι βορειοανα-
τολικά της κοινότητας μας γίνεται περιβαλλοντική 
καταστροφή από μία εταιρεία που επεξεργάζεται 
άργιλο που τον μεταφέρει από την  Κάτω Μονή. 
Από μέρους μας καταβάλλουμε προσπάθεια για 
απομάκρυνση της εταιρείας αυτής από την περιοχή 
μας. Μετά την κυνηγετική περίοδο αντιμετωπίζουμε 
μεγάλο πρόβλημα από τα πολλά αδέσποτα σκυλιά 
που αφήνουν οι ανεύθυνοι κυνηγοί, γιατί φυσικά 
δεν φταίνε τα ζώα. Το κυριότερο πρόβλημα που κα-

λούμαστε να αντιμετωπίσουμε όμως είναι η εύκολη 
πρόσβαση που έχουν οι νέοι μας σήμερα στα ναρ-
κωτικά και γενικά στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Με 
καλή συνεργασία με την αστυνομία και με την εφαρ-
μογή του παρατηρητή της γειτονιάς προσπαθούμε 
να προστατεύσουμε τους νέους μας.

Ποια τα μελλοντικά σχέδια;
Τα μελλοντικά σχέδια και καλύτερα οράματα για 
την κοινότητα μας είναι ο εξωραϊσμός του πυρήνα 
που θα αποτελεί πόλο έλξης για αγροτουρισμό 
και σε συνδυασμό με το θρησκευτικό τουρισμό να 
δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Η δημιουργία 
αθλητικού κέντρου που θα μπορεί να φιλοξενεί 
και ομάδες από το εξωτερικό, η δημιουργία ενός 
κέντρου πληροφόρησης νέων, η δημιουργία στέγης 
ηλικιωμένων σε συνδυασμό με λέσχη ηλικιωμένων, 
η δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου. Η 
αύξηση του πράσινου και η κάλυψη της γης που 
έχει καταστραφεί εδώ και αρκετά χρόνια, όταν 
χρησιμοποιούσαν τα ξύλα για τα καμίνια από τις 
πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στο παρελθόν. Ήδη 
έχουν φυτευτεί 20 000 δένδρα στην προσπάθεια 
μας για ξαναξωντάνεμα του δάσους. Το κυριότερο 
είναι ότι έχουμε προχωρήσει με ρυθμιστικό σχέδιο 
για ολόκληρη την κοινότητα που καλύπτει τα όσα 
έχω προαναφέρει και άλλα πολλά που θα μας δώ-
σει την ευκαιρία με τη συχρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπλάσουμε ολόκληρη την 
κοινότητα.

Αγροκηπιά: 
Ενα χωριό με πλούσια παράδοση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΣΩΤΗΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μαρία Πεττεμερίδη, Γ4
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Οι κοινότητές μας

Χ ωριό με πλούσια πολιτιστική παράδοση εί-
ναι ο Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, μια κλη-
ρονομιά που κάνει περήφανους τους 472 

κατοίκους του.
Για το χωριό και το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, μας 
μιλά στη συνέντευξη που ακολουθεί ο κοινοτάρχης 
Ανδρέας Τσαγγαρίδης.

Ως χωριό τι έχουμε να επιδείξουμε;
Κατ’ αρχήν, θα αναφέρουμε την πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά. Έχουμε ένα νερόμυλο, ο οποίος βρίσκεται 
δίπλα από τις όχθες του ποταμού Σερράχη. Επίσης 
έχουμε σειρά από υπόγεια αυλάκια, τα λεγόμενα 
λαούμια, τα οποία οφείλουμε οπωσδήποτε να τα συ-
ντηρούμε, γιατί είναι κι αυτά μέρος της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς. Έχουμε αναπαλαιωμένες οικείες, 
τις οποίες αναπαλαίωσαν οι ιδιοκτήτες τους, όπως 
για παράδειγμα το καφενείο του χωριού, το οποίο 
ήταν και το πρώτο σχολείο της κοινότητας. Κτίστη-

κε και ιδρύθηκε το 
1897.
Επιπρόσθετα, έχου-
με την εκκλησία, η 
οποία είναι κι αυτή 
αρκετών χρονών. Οι 
κάτοικοι του χωριού 
είναι γύρω στους 
472, σύμφωνα με 
την τελευταία κατα-
γραφή του 2011. 
Φημίζονται πολύ για 
τη φιλοξενία τους. 

Ποια προβλή-
ματα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε ως κοινότητα;
Τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εί-
ναι πολλά όχι όμως δυσεπίλυτα. Παρoλ’ αυτά,  εί-

μαστε μια μικρή κοινότητα 
με λίγους οικονομικούς 
πόρους. Έχουμε πολλές 
ανάγκες, διότι στα προη-
γούμενα χρόνια δεν μας 
λάμβαναν υπόψη και δεν 
εκτελούσαν τα διάφορα 
έργα που ζητούσαμε, με 
πρώτιστο το νέο κοιμητή-
ριο που πρέπει να χτίσου-
με. Θέλουμε να κάνουμε 
αντιπλημμυρικά έργα, τα 
οποία, δυστυχώς, απουσι-
άζουν από την κοινότητά 
μας. Μέχρι στιγμής, έχου-
με καταφέρει να κάνουμε 

δύο πεζοδρόμια στον κύριο δρόμο της κοινότητας, 
στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κατά μήκος 
του κοιμητηρίου. 

Έχετε κι άλλα μελλοντικά σχέδια σχετικά 
με το χωριό;
Ναι, έχουμε πολλά, όμως με την οικονομική κρίση 
που μας βρήκε, δυστυχώς, παρέμειναν στάσιμα. Θέ-
λουμε να κτίσουμε κοινοτικά γραφεία και αίθουσες 
πολλαπλής χρήσης. Θα θέλαμε ακόμα να τιμήσου-
με τον ήρωα Παντελή Κατελάρη, που σκοτώθηκε 
στο χωριό μας και να του κάνουμε μια προτομή. 
Τέλος, θα θέλαμε να φτιάξουμε το κρησφύγετο του 
και το χώρο όπου τάφηκε, αλλά όπως είπα και πριν 
με την οικονομική κρίση αδυνατούμε να προχωρή-
σουμε στην υλοποίηση αυτών των έργων, λόγω της 
έλλειψης οικονομικών πόρων.  

Άγιος Ιωάννης Μαλούντας: 
Πλούσια πολιτιστική παράδοση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ

Γεωργία Νικολάου, Γ’2
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ’2
Αναστασία Χατζηστυλλή, Γ’5

	   	   	  

Φ ιλόδοξα σχέδια έχει να προωθήσει ο 
Κοινοτάρχης του χωριού Πέρα Ορει-
νής  Κώστας Μηλιώτης, τα οποία μας 

αναλύει στη συνέντευξη που ακολουθεί:

Τι έχει να επιδήξει το χωριό σας;
Τα σχέδια είναι συνυφασμένα με την οικονομική κρί-
ση που υπάρχει τα κονδύλια που μπορεί να διαθέσει 
η κάθε κοινότητα. Επομένως και η δική μας κοινότη-
τα εντάσσεται σ΄ αυτά τα πλαίσια που είναι περιο-
ρισμένα.  Η κρατική χορηγία έχει μειωθεί. Παρόλα 
αυτά ως κοινοτικό συμβούλιο έχουμε εντάξει μέσα 
στους προϋπολογισμούς του 2015 την ανακαίνιση 
της πλατείας της εκκλησιάς με δαπάνη γύρω στις 
140.000 ευρώ, την ανέγερση μνημείου πεσόντων 
και αγνοουμένων 1974 με δαπάνες άλλες 50.000 
ευρώ, την ανακαίνιση του αρρεναγωγείου το όποιο 
είναι κτίσμα 1864, επί Τουρκοκρατίας  και είχε μα-
θητές από 15 χωρία από την Κλήρου, Αναλύοντα, 
Καπέδες, Καμπιά, Πολιτικό, Επισκοπειό, και του 
περιβάλλοντος χώρου του αρρεναγωγείου και του 
πολιτιστικού κέντρου του πρώην παρθεναγωγείου, 
κτίσμα του 1815 το όποιο  έχει μετατραπεί σε κοι-
νωνικό πολιτιστικό κέντρο.  

Επίσης, έχουμε εντάξει στο προϋπολογισμό του 
κοινοτικού συμβουλίου μελέτες για την ανακαίνιση 

κατοικιών οι οποίες ανήκουν στο κοινωνικό συμβού-
λιο και βρίσκονται στον πυρήνα της κοινότητας.  Το 
άλλο σχέδιο είναι μέσα στο 2015-2016 είναι ολο-
κληρώσουμε την ένταξη όλων των κατοικιών που 
έχουν αξία αρχιτεκτονική να γίνουν διατηρητέες.  Ο 
απώτερος στόχος μας είναι η διατήρηση του παρα-
δοσιακού πυρήνα της κοινότητας.  Βλέπετε ότι η κοι-
νότητα μας έχει τον καλύτερο παραδοσιακό πυρήνα 
από όλη την ημιορεινή  περιοχή της Λευκωσίας. Τα 
σπίτια τα οποία το ένα μαζί με το άλλο έχουν κοι-
νούς τοίχους αυτά ανήκουν στο λεγόμενο παραδο-
σιακό πυρήνα και στόχος είναι η διατήρηση του πυ-

ρήνα. Να διατηρήσει τον παλιό τους χαρακτήρα με 
την ανακαίνιση τους. Βεβαίως έχουμε και στο πλάνο 
μας να διορθώσουμε και τους δρόμους και να συ-
ντηρήσουμε άλλα έργα τα όποια ανήκουν στη δικαι-
οδοσία της κοινότητας.  Δηλαδή, στον προϋπολο-
γισμό του 2015 έχουμε εντάξει δαπάνες για έργα 
350.000 ευρώ  και αυτά θα χρηματοδοτηθούν από 
το ταμείο του κοινοτικού συμβούλιου, από τις απο-
ταμιεύσεις μας. Από το κράτος δεν περιμένουμε πα-
ραπάνω από 30.000-40.000 ευρώ βοήθεια.  Αυτά 
είναι για τα επόμενα δυο χρόνια 2015 -2016.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Κοινότη-
τα;

Προβλήματα σημαντικά δεν υπάρχουν, αν εξαιρέ-
σουμε ότι έχουμε πολλούς αδέσποτους σκύλους 
τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να τους συλ-
λαμβάνουμε να τους παίρνουμε στα καταφύγια. 
Κατά τα αλλά δεν έχουμε προβλήματα, ο κόσμος 
είναι ήσυχος, το συμβούλιο συνεδριάζει 2 φορές 
το μήνα. Το κοινοτικό συμβούλιο προωθεί και τις πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, συμμετέχει στην πολιτιστική 
αποστολή στην όποια πρόεδρος είμαι εγώ ως κοινο-
τάρχης και προωθούμε διάφορες εκδηλώσεις.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Το χωριό έχει να επιδείξει τον παραδοσιακό μας 
πυρήνα. Το κοινοτικό συμβούλιο με κάθε μέσω 
προσπαθεί να τον αναζωογονήσει. Ήδη λειτουργεί 
το εκκλησιαστικό μουσείο στην αναδιαμόρφωση 
του οποίου το όποιο εμείς συμβάλλαμε πολύ και 
η εκκλησία έχει μετατραπεί και σε εκκλησιαστικό 
μουσείο.  Τρεις φορές την εβδομάδα έρχονται του-
ρίστες και ξεναγούνται στον παραδοσιακό πυρήνα 
του χωριού μας.

Πέρα Ορεινής: Φιλόδοξα σχέδια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΛΙΩΤΗ

Ραφαέλλα Γεωργίου, Γ’4
Άντρεα Κωνσταντίνου, Γ’4

Ο παραδοσιακός πυρήνας είναι το καμάρι της κοινότητας
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Οι κοινότητές μας

Π ολιτιστική εκδήλωση που έκανε γνωστή την Κοινότητα, όχι 
μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη διοργάνωσε η 
Κοινότητα της Κλήρου, τονίζει σε συνέντευξη του στην εφη-

μερίδα μας ο Κοινοτάρχης Νίκος Αλεξανδράκης.

Για τα προβλήματα ο κ. Αλαξενδράκης, αναφέ-
ρει ότι το σημαντικότερο είναι η ύδρευση.

Ολόκληρη η συνέντευξη είναι η παρακάτω: 

Τι έχει να επιδείξει το χωριό μας :
Αν έρθει κάποιος τουρίστας στο χωριό μας δεν 

έχουμε πολλά πράγματα να επιδείξουμε .Δεν έχουμε 
για το λόγο ότι , προσπαθούμε φέτος με το συμβούλιο  να κάνουμε 
ανάπλαση της πλατείας μας . Είναι σημαντικό  κομμάτι για να έχουμε 
κάτι που να προσελκύει τουρίστες . Προς το παρόν έχουμε να επιδεί-
ξουμε την εκκλησία μας και την Παναγία του Λάγνη .
•Υπάρχουν και άλλα μελλοντικά σχέδια:
Πρώτος στόχος του συμβουλίου ήταν η ανάπλαση της πλατείας και 
δεύτερος το γήπεδο . Είδη έχουμε εξασφαλίσει τα σχέδια του γηπέδου 

. Υπολογίζουμε πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο στα μέσα του 2015.
Αυτοι είναι οι στόχοι που έθεσε το συμβούλιο πριν δυο χρόνια.

•Πολιτιστικός τομέας :
Τελευταία διοργανώσαμε μια σπουδαία πολιτιστική εκδήλωση. Δι-
οργανώσαμε τριήμερο φεστιβάλ  που μας στοίχισε ακριβά, όμως 
το σημαντικό είναι πως επισκέφτηκαν την κοινότητα μας αρκετοί  και 
ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη .Οργανώσαμε τον ποδηλατικό όμιλο, 
ξεκινήσαμε περίπου 57 άτομα ,τώρα μειωθήκαμε όμως συνεχίζουμε. 
Επίσης οργανώσαμε την κοινωτική χορωδία που αποτελείται από 36 
παιδιά, και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις. Ήδη σε λίγες 
μέρες στις 21 του Δεκέμβριοι θα τραγουδήσουν.

•Προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα:

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει η κοινότητα εδώ και 3 
χρόνια είναι η ύδρευση. Η κοινότη-
τα μας έδινε νερό στο Αρεδιού, στη 
Μαλούντα, στο στρατόπεδο «Τάσου 
Μάρκου» και στο στρατόπεδο της 
ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να αντλούμε πολλές 
ποσότητες. Ευτυχώς, τρέξαμε έγκαι-
ρα στο τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
και τώρα παίρνουμε νερό από το 
φράγμα της Κλήρου. Τέλος άλλα 

σημαντικά προβλήματα ήταν τα σκύβαλα και οι αδέσποτοι σκύλοι.

•Εμείς ως νέοι θα θέλαμε ένα κέντρο νεολαίας:      
Ως συμβούλιο προσπαθούμε να οργανώσουμε τη νεολαία .Έχουμε 
συμβούλιο νεολαίας  της κοινότητας που αποτελείται από 7 μέλη και 
θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά 
και την υλοποίηση άλλων μέτρων που θα βοηθήσουν τη νεολαία μας. 

Η ύδρευση το σημαντικότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η Κλήρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΝΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ

Παναγιώτης Σωφρονίου, Γ6

Διοργaνώθηκε πολιτιστική 
εκδήλωση που έκανε γνωστή την 
Κλήρου ακόμη και στην Ευρώπη

Μ ε μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου 
πραγματοποιήθηκε το τριήμερο εκδηλώ-
σεων στην Κλήρου. Οι εκδηλώσεις άρ-

χισαν στις 10 Οκτωβρίου κορυφώθηκαν το Σάββατο 
στις 11 Οκτωβρίου 2014 και ολοκληρώθηκαν την Κυ-
ριακή. Οι εκδηλώσεις έγιναν στα πλαίσια των Ευρωπαϊ-
κών Ημερών Κληρονομιάς του Tμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως.

Αξιοσημείωτη ήταν η εθελοντική συμμετοχή και προ-
σφορά πέραν των εκατών ατόμων, οι οποίοι βοήθησαν 
τα μέγιστα στην επιτυχία των εκδηλώσεων. Αξιοσημεί-
ωτη ήταν η συμμετοχή μαθητών της κοινότητας μας οι 
οποίοι ανέλαβαν να βοηθούν τους φιλοξενούμενους 
μας σε ο,τι τους ζητούσαν. Σημαντική ήταν και η παρα-
χώρηση των παραδοσιακών οικιών από τους συγχωρια-
νούς μας, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δραστη-
ριότητες των εκδηλώσεων του Σαββάτου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν και 
να συμμετάσχουν ενεργά σε ποικίλα εργαστήρια με 
κεντρικό άξονα την παράδοση του τόπου μας στην πα-
λιά γειτονιά του χωριού. Οι δραστηριότητες περιελάμ-
βαναν εργαστήρια εκμάθησης παραδοσιακών ελληνικών 
και κυπριακών χορών. Όπως επίσης, εργαστήρια ζωγρα-
φικής, ψηφιδωτού, γλυπτικής και φυσικά παρασκευής και πώλησης 
παραδοσιακών εδεσμάτων. 

Eκείνη τη μέρα η παλιά και νέα γενιά συναντήθηκαν ζωγραφίζοντας και 
σκαλίζοντας την πέτρα. Στα πέτρινα δρομάκια αντηχούσε ο ήχος της 
λύρας, της γκάιντας, του λαούτου και ο ρυθμικός αχός των βημάτων 
των χορευτών. Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου παραδοσιακού ψωμιού 

και των λουκουμάδων έσμιγε με τη μοναδική γεύση του 
ππαλουζέ και του αγαπημένου ποτού των Κυπρίων, τη ζι-
βανία.
Κλείνοντας, σας αφήνουμε με ένα συγκινητικό ποίημα 
εμπνευσμένο από τις εκδηλώσεις από τον Χαρίτο Καρα-
τζιά.

Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου τζαι σιαίρεται η ψυσιή μου
γιατί που τούτον το χωρκόν εν η καταγωγή μου…
Δκυό λόγια θέλω σας πω λόγια πό’ χουν αξία
Μέσα σε τούτον το ντουνιάν που γίνειν γεριμία…
Εκδήλωσην εκάμαμεν για την παράδοσήν μας
Τζαι για το «χτες» μας το φευκόν πού’ γλιασεν στη ζωή 
μας…
Της πέτρας της πελετζιτής εδείξαμεν  την τέγνη
Τες ομορφκιές τούντου χωρκού που ο χρόνος δεντες 
παίρνει…
Ούλλοι εβοηθήσαμεν σαν να’ μαστε μελίσσι
μ’ αγάπη τζαι με προκοπήν κάθε λογής πορίζι…
Ο φούρνος ο ξυλόφουρνος μέσα εις τες αυλάες εκάπνι-
ζεν
Μες το χωρκόν στης φλόγας τις πυράες…
Εύκαλεν πίττες τζαι ψουμιά μα τζαι χαλλουμωτούες

Που με χαράν εζύμωσαν όμορφες κοπελλόυες…
Ένα μεγάλο μπράβο μας λέω συγχωριανοί μου

τζιη Παναγιά του Λάγνη μας εχάρηκεν μαζί μου…
Της Κλήρου την παράδοσην εδείξαμεν του κόσμου
Τούντην χρυσήν κληρονομιά να’ σιει παράδεισον του !!!

«Κλήρου, Πέτρα, Φορέας Ιστορίας και Πολιτισμού»

Οι φωτογραφίες που κέρδισαν το διαγωνισμό ετοιμάστηκαν από το μαθητή του Β’ Περιφερειακού 
Γυμνασίου Λευκωσίας Νικόλα Κωνσταντίνου 
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Στόχος η κατασκευή μεγάλου πάρκου
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΑΡΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τ ΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ μεγάλου πάρκου που θα 
εξυπηρετεί όχι μόνο την κοινότητα Αρεδιού, 
αλλά και τη γύρω περιοχή, καθώς και αμ-

φιθέατρο και γήπεδα futsal προωθεί το κοινοτικό 
συμβούλιο Αρεδιού.

Τα παραπάνω μας τονίζει ο κοινοτάρχης της κοινό-
τητας Ιωάννης Ιωάννου σε συνέντευξη στην εφημε-
ρίδα μας. Η συνέντευξη με τον κ. Ιωάννου είναι η 
παρακάτω:

Τι έχει να επιδείξει η κοινότητά σας;
Τα κοινοτικά κτήρια αποπερατώθηκαν το 2012.  Σε 
αυτά διεξάγονται όλες οι γραφειακές εργασίες. Στα 
κοινοτικά κτήρια υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων, 
η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδή-
ποτε οργανωμένο σύνολο του χωριού (Δημοτικό 
σχολείο, νηπιαγωγείο κλπ.). Έξω από το κοινοτικό 
συμβούλιο αναγέρθηκε μνημείο πεσόντων και αγνο-
ουμένων του 1963 και 1974. 

Στο χωριό υπάρχουν δύο εκκλησίες, μία που είναι 
αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο και μία άλλη  στην 
Παναγία. Το ξωκλήσι της Παναγίας που ανάγεται 
στον 12ο αιώνα είναι διακοσμημένο με τοιχογραφί-
ες του 14ου και 16ου αιώνα.  

Υπάρχει επίσης ένα ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο, 
Τα Ωγύγια, ιδιοκτησίας του ιερέα του χωριού Οικο-
νόμου Πέτρου Φωτίου. 

Στο χωριό δραστηριοποιούνται διάφορες οργα-
νώσεις και σωματεία. Υπάρχει ο Σύνδεσμος Εθε-
λοντών, ο Πολιτιστικός Όμιλος Αρετούσα, καθώς 
και δύο αθλητικά σωματεία, ο ΕΑΣ Αρεδιού και ο 
Παρθενών Αρεδιού. Τα σωματεία συνεργάζονται με 
το κοινοτικό συμβούλιο στη διεξαγωγή εκστρατείας 
καθαριότητας και στη διοργάνωση εκδηλώσεων 
όπως είναι το ετήσιο φεστιβάλ Αγρότισσας που γί-

νεται στο κοινοτικό πάρκο του χωριού. 

Η κοινότητα διαθέτει κτηνοτροφική ζώνη όπου υπάρ-
χει μεταξύ άλλων και μία σύγχρονη φάρμα παραγω-
γής αυγών. 

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοι-
νότητά σας;
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει το κοινοτικό συμβούλιο είναι η έλλειψη γραμμα-
τέα και κοινοτικού εργάτη με αποτέλεσμα ο κοινο-
τάρχης να αντιμετωπίζει αυξημένο φόρτο εργασίας. 

Πρόβλημα επίσης αποτελούν και τα αδέσποτα σκυ-
λιά, τα οποία αφήνουν οι ασυνείδητοι ιδιοκτήτες 
τους.

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η υδροδότηση του 
χωριού με αποτέλεσμα να αγοράζονται μεγάλες πο-
σότητες νερού με ψηλό κόστος από γειτονικές κοι-
νότητες. Λόγω της οικονομικής κρίσης, αρκετός κό-
σμος αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολεύεται 
με τις υποχρεώσεις του. Η οικονομική κρίση επηρε-
άζει επίσης την εκτέλεση μεγάλων έργων στο χωριό. 

Στα πλαίσια της ανάπτυξη του χωριού, σχεδιάζεται 
η εγγραφή όλων των μονοπατιών και η μετατροπή 
τους σε δρόμους, ώστε να εξασφαλίζονται πιο εύκο-
λα άδειες οικοδομής ή ανέγερσης βιοτεχνιών. 

Σχεδιάζονται επίσης η κατασκευή μεγάλου πάρκου 
που θα εξυπηρετεί όχι μόνο το χωριό, αλλά και τη 
γύρω περιοχή, καλοκαιρινού αμφιθεάτρου, γηπέδων 
futsal και τένις, παιδικής χαρά με εστιατόριο, και 
μονοπατιού της φύσης. Σχεδιάζεται επίσης η ανά-
πλαση της πλατείας στο κέντρο του χωριού. Μέσα 
στα μελλοντικά σχέδια εντάσσεται  και η κατασκευή 
βιολογικού σταθμού, με το νερό του οποίου θα ποτί-
ζονται διάφορα δέντρα που θα βοηθήσουν να πρα-
σινίσει η κοινότητά μας. 

Όραμα η δημιουργία μουσείου, 
πάρκου και αμφιθεάτρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΣΚΑΡΗ

Χ ΩΡΙΟ με πλούσια ιστορική, πολιτιστική, 
θρησκευτική αλλά και περιβαλλοντική 
παρακαταθήκη είναι το Πολιτικό, με 485 

κατοίκους, τονίζει σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα μας, ο 

κοινοτάρχης της κοινότητας 
Ανδρέας Βοσκαρής.

Σοβαρό πρόβλημα, υπο-
γραμμίζει, ο κ. Βοσκαρής, 

είναι η έλλειψη γης για την 
ανάπτυξη της κοινότητας, ενώ 

σ’ ό,τι αφορά τα μελλοντικά σχέ-
δια είναι η μετατροπή του παλιού δημοτικού σχολεί-
ου και του περιβάλλοντος χώρου σε μουσείο, πάρ-
κο και αμφιθέατρο.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον κοινοτάρχη Πολιτι-
κού Ανδρέα Βοσκαρή είναι η παρακάτω:

•Τι έχει να επιδείξει το χωριό μας;
Οι κάτοικοι της κοινότητας μας πρέπει να είναι πε-
ρήφανοι, γιατί το χωριό έχει μια πλούσια ιστορική, 
πολιτιστική, θρησκευτική αλλά και περιβαλλοντική 
παρακαταθήκη. Μπορεί να φιλοξενήσει άτομα πα-
ντός ενδιαφέροντος, είτε ξεκινώντας κάποιος για 
να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους, είτε για 
να επισκεφτεί εκκλησιαστικά μνημεία, που έχουμε 
αρκετά, είτε για να φιλοξενηθεί στα παραδοσιακά 
σπίτια της κοινότητας τα οποία έχουν αναπαλαιωθεί  
και προσφέρονται προς επίσκεψη του κόσμου με 
τον παραδοσιακό τρόπο. Ταυτόχρονα, υπάρχει και 

το φυσικό περιβάλλον, το δάσος του Φιλανιού που 
είναι μια διαδρομή καταπληκτική. Όπως, επίσης, και 
το μονοπάτι της Φύσης που ξεκινά από το Πολιτικό 
και τελειώνει στο Μαχαιρά.

•Ποιa είναι τα σοβαρότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η κοινότητα; 
Τα πιο σοβαρά προβλήματα της κοινότητας είναι η 
έλλειψη γης για την ανάπτυξη της κοινότητας, γιατί 
όπως είναι γνωστό στο Πολιτικό, η πλειοψηφία της 
γης στην οικιστική κοινότητα είναι ενταγμένη σε κά-
ποιους πίνακες του τμήματος αρχαιοτήτων οι οποίοι 
δεν επιτρέπουν την ανέγερση/ ανάπτυξη κατοικιών ή 
οιοσδήποτε άλλης  ανάπτυξης στην κοινότητα. Ένα 

άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι η κατοχή μιας τε-
ράστιας έκτασης γης από την εκκλησία (μοναστήρι, 
αρχιεπισκοπή, μητρόπολη), οι οποίοι δεν ενδιαφέ-
ρονται να αναπτύξουν τη γη τους προς όφελος των 
κατοίκων της κοινότητας. Έτσι κατ’ επέκταση, δημι-
ουργείται σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη της κοι-
νότητας. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι οι 
νέοι άνθρωποι του Πολιτικού αναγκάζονται να φύ-
γουν και να δημιουργήσουν τη ζωή τους σε μια άλλη 
περιοχή, πάλι λόγω του ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα 
να κτίσουν σπίτια (κλείσιμο του δημοτικού σχολείου 
της κοινότητας). Αυτά ήταν τα σημαντικότερα προ-
βλήματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μικρότερα τα 
οποία μπορούμε να λύσουμε.

•Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Ήδη έχουμε προχωρήσει σε σχεδιασμό για μετατρο-
πή του παλιού δημοτικού σχολείου και του περιβάλ-
λοντος χώρου  σε μουσείο, πάρκο και αμφιθέατρο 
για τις μέλλουσες γενιές του Πολιτικού. Αυτό είναι 
ο σκοπός της κοινότητας και το μεγάλο μου όραμα. 
Θα γίνει ένας χώρος εκθεματικός, θα γίνονται διά-
φορες εκθέσεις. Θα υπάρχει καφετερία και στο αμ-
φιθέατρο θα γίνονται διάφορες παραστάσεις. Μπο-
ρεί να υπάρξει κάποιος άνθρωπος εκεί ο οποίος θα 
εργοδοτηθεί και θα προσφέρει στον κόσμο, στους 
τουρίστες κάτι καινούργιο, ένα αξιοθέατο. Επιπλέον, 
θα υπάρχει περίπτερο που θα προσφέρει διάφορα 
αντικείμενα, card postal, βιβλία ή οτιδήποτε άλλο, 
το οποίο θα αναδεικνύει την κοινότητα μας. Έχου-
με πάρει μόλις πρόσφατα την τελική άδεια οικοδο-
μής, άρα το έργο ευελπιστώ ότι θα προχωρήσει. 
Επιπλέον, το Φιλάνι είναι ένας χώρος θαυμάσιος, ο 
οποίος αξιοποιείται. Πέραν της «Αγίας Σκέπης» που 
λειτουργεί, υπάρχουν έτοιμα σχέδια ήδη για τη δημι-
ουργία ενός τεράστιου έργου το οποίο θα φιλοξενεί 
μια σειρά από άτομα τα οποία έχουν κάποια προ-
βλήματα υγείας, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό 
για την κοινότητά μας.

Καλούμε συνεχώς τον κόσμο να μας δώσει ειση-
γήσεις, απόψεις, προτάσεις οι οποίες μπορούν να 
βοηθήσουν την κοινότητα. Με τη δική μας σειρά 
προσφέρουμε αδιαλείπτως στον κόσμο διάφορες 
εκδηλώσεις ολόχρονα (το Πάσχα, τα Χριστούγεννα 
κλπ), ομιλίες και συναντήσεις.

Μιχάλη Χρυσοστόμου, Γ6
Θεοδώρα Βασιλείου, Γ5

Νίκη Θρουμπάρη, Γ4

Οι κοινότητές μας
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Β οηθάμε ως κοινοτάρχης Μαλούντας, που βρί-
σκεται στα όρια του Β’ περιφεριακού γυμνάσιου 
Λευκωσίας, αλλά και ως πρόεδρος της Σχολικής 

Εφορίας της περιοχής στην ομαλή λειτουργία του σχολεί-
ου, τονίζει σε συνέντευξή του ο κ.  Ζούμος. Αναλυτικά η 
συνέντευξη με τον κ. Ζούμο είναι η παρακάτω :

•Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
κοινότητα μας;
Η κοινότητα της Μαλούντας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρό-
βλημα, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται  το γυμνάσιο 
μέσα στα όριά της. Αντιθέτως, το θεωρούμε  πλεονέκτημα 
που βρίσκεται στην ενορία μας. Η προσπάθεια που κατα-
βάλλει το κοινοτικό συμβούλιο είναι να επιλύει όσα προ-
βλήματα παρουσιάζονται στο σχολείο και υπάγονται στην 
αρμοδιότητά του.

•Ποια τα μελλοντικά σας σχέδια για το χωριό 
(έργα, δραστηριότητες);
Τα μελλοντικά σχέδια για το χωριό μας είναι η δημιουργία 
μνημείου πεσόντων και αγνοουμένων, η δημιουργία πάρ-

κου – παιδότοπου,  η διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού 
(καμάρα) και γενικά ο εξωραϊσμός της κοινότητας

•Εκτός από κοινοτάρχης είστε και πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορίας. Πώς από τη θέση σας αυτή 
βοηθάτε το σχολείο και γενικά την  εκπαίδευση 
της περιοχής;
Ως πρόεδρος της κοινότητας της Μαλούντας που υπά-
γεται διοικητικά το γυμνάσιο, πηγάζει και η ιδιότητα μου 
ως προέδρου της Σχολικής Εφορίας.  Η ευθύνη μας είναι 
τεράστια όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που 
παρουσιάζονται στο σχολείο και γενικά την ικανοποίηση 
των αναγκών  που έχει. Αφού λύονται τα προβλήματα, που 
παρουσιάζονται στο σχολειό και ικανοποιούνται οι ανά-
γκες, όσες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου, νομίζουμε ότι 
βοηθούμε στην ομαλή λειτουργία του σχολείου και συμπα-
ραστεκόμαστε στα  παιδιά που φοιτούν σε αυτό.

Συμπαράσταση στα παιδιά του σχολείου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΝΙΚΟ ΖΟΥΜΟ

Ραφαέλλα Θεοδώρου, Γ2
Χρίστος Μούρου, Γ2

Τ α Καμπιά απέχουν μόλις 25 χιλιόμετρα 

μακριά από τη Λευκωσία και είναι χτισμένα 

σε μια μεγάλη πεδιάδα δίπλα από τα Πέρα. 

Ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της 

αρχαίας Ταμασού και ξεχωρί-

ζουν για την ωραία θέα που 

έχουν. Είναι ένα μικρό σχετι-

κά χωριό με μόλις 500 κατοί-

κους. Έχουν, επίσης, χτιστεί 

αρκετά σπίτια στις γύρω πε-

ριοχές από Λευκωσιάτες που 

βρίσκουν την απόσταση μέχρι την 

πόλη μικρή και έτσι επέλεξαν να κατοι-

κήσουν εδώ, τονίζει ο κοινοτάρχης Καμπιών Αντρέ-

ας Παπαϊωάννου, ο οποίος και προσθέτει: Η ονομα-

σία του χωριού Καμπιά σημαίνει μικροί κάμποι. 

Ως χωριό υπήρχε από τον καιρό της Φραγκοκρα-

τίας και χτίστηκε αρχικά κοντά στην κοίτη του πο-

ταμού Πεδιαίου. Λόγω όμως της σύνθεσης του 

εδάφους που είναι κώννος, τα σπίτια του χωριού 

γκρεμίζονταν σιγά σιγά  και για αυτό αναγκάστηκαν 

να ανέβουν στην πεδιάδα και να ξαναχτίσουν  το 

χωριό τους. Από το παλιό χωριό σώζονται ελάχιστα 

ερείπια. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι κάτοικοι κατάφε-

ραν να ξανακτίσουν την εκκλησία του παλιού χω-

ριού στο αρχικό της σημείο, μετά από πολλές προ-

σπάθειες και αυτό αποδίδεται ως  θαύμα του Αγίου 

Γεωργίου στον οποίο είναι αφιερωμένο το ξωκλήσι 

του χωριού. Με μεγάλη θρησκευτική κατάνυξη οι 

κάτοικοι του χωριού αλλά και αρκετοί απόδημοι, 

καθώς και κάτοικοι γειτονικών χωριών γιορτάζουν 

κάθε Δευτέρα του Πάσχα τη γιορτή του Αγίου Γε-

ωργίου Προστάτη του Χωριού. Στους τοίχους της 

μικρής εκκλησιάς σώζονται παλιές τοιχογραφίες 

πολλές από τις οποίες έχουν, δυστυχώς, χαθεί. Πρό-

σφατα το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου τέθηκε 

υπό την προστασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και 

του Κυπριακού Μουσείου.

Στο παλιό χωριό σώζονται επίσης τα ερείπια του 

σπιτιού του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.  Γίνονται 

προσπάθειες να χτιστεί στο χώρο μνημείο ή ακόμα 

και να αναστυλωθεί το πατρικό του Εθνομάρτυρα 

Κυπριανού. Στην πλατεία του χωριού, μπροστά από 

την εκκλησία μας, χτίστηκε πρόσφατα μνημείο αφιε-

ρωμένο στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.

Τα Καμπιά, όπως και τα πιο πολλά χωριά της περι-

οχής καλλιεργούν ελιές αλλά και πολλές λεμονιές 

και πορτοκαλιές.  Δυστυχώς, η ανομβρία πολλών 

χρόνων ανάγκασε πολλούς κατοίκους να εγκαταλεί-

ψουν την γη. Τώρα με την ανεργία που μαστίζει αρκε-

τούς συγχωριανούς μας ελπίζω να στραφούν ξανά 

στην καλλιέργεια της γης και πιστεύω πως μπορούν 

να τα καταφέρουν. Εμείς ως χωριτική αρχή είμαστε 

έτοιμοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.

Η οικονομική κρίση, η ανεργία αλλά και η ανομβρία 

που κατά καιρούς πλήττει όχι μόνο τα Καμπιά αλλά 

και ολόκληρη την περιοχή Ταμασού, ανάγκασε τις 

κοινότητες της περιοχής να προχωρήσουν στην κα-

τασκευή του φράγματος της Ταμασού με σκοπό τον 

εμπλουτισμό των υπόγειων πηγών νερού. Ελπίζουμε 

ότι φέτος η μεγάλη βροχόπτωση θα βοηθήσει αρ-

κετά. Σίγουρα η εξοικονόμηση του νερού πρέπει να 

γίνει συνείδηση για όλους  και πρέπει να το μαθαί-

νουμε στα παιδιά μας.

Στο χωριό μας λειτουργεί δημοτικό σχολείο με 

μόλις 17 παιδιά. Η υπογεννητικότητα αλλά και το 

ότι πολλοί Καμπιώτες εργάζονται στην πόλη μέχρι 

αργά το βράδυ αναγκάζει αρκετούς να παίρνουν τα 

παιδιά τους σε σχολεία της Λευκωσίας. Ακόμα στο 

χωριό μας λειτουργεί Δημόσιο Περιφερειακό Νηπι-

αγωγείο  στο οποίο έρχονται παιδιά όχι μόνο από τα 

Καμπιά, αλλά και από τα γύρω χωριά.

Τέλος, στο χωριό μας υπάρχει μπακάλικο, καθώς 

επίσης και παραδοσιακό καφενείο αλλά και κέντρο 

Νεότητας. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντα-

νή την κοινότητα μας, παρ’ όλες τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουμε, υπογραμμίζει ο κοινοτάρχης Κα-

μπιών Αντρέας Παπαϊωάννου.

Καμπιά: Η γενέτειρα του Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Οι κοινότητές μας

Μαρία Μακαρίου, Γ4
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Κ αθώς οι νέες τεχνολογίες αποκτούν 
όλο και μεγαλύτερη σημασία στην κα-
θημερινή μας ζωή, δεν υπάρχει περίπτω-

ση ένα παιδί  να μην μπει στον κόσμο του διαδι-
κτύου. Όμως το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα και κινδύνους.

Προβλήματα: 
•Ο χρόνος που ξοδεύεται και οι 

δραστηριότητες των ανηλί-
κων στο διαδίκτυο δεν είναι 
υπό τον έλεγχο των γονέων 
και αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρές ανησυχίες.  

•Κάποιες φορές φαίνεται ότι η 
πλοήγηση στο διαδίκτυο απομα-
κρύνει τα παιδιά από τον πραγματικό κόσμο. 

•Κάποιες φορές τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε 
ιστοσελίδες ακατάλληλες για την ηλικία τους

•Τα παιδιά απαντούν συχνά απαντούν σε αποπλα-
νητικά μηνύματα, χωρίς να σκέφτονται τις πιθα-
νές συνέπειες.

Συμβουλές για μείωση των προβλημά-
των:
•Να διαχειρίζεστε με κατάλληλο τρόπο τις διαδι-

κτυακές σας επαφές έτσι ώστε να αποφεύγεται 
την  ενδεχόμενη αποπλάνηση.

•Οι γονείς πρέπει να προσαρμόσουν  ένα φίλτρο, 
ώστε να ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού 
τους. Έτσι θα περιορίζονται οι τόποι πρόσβα-
σης του παιδιού.

•Οι γονείς πρέπει να καθιερώσουν από την αρχή 
τον κανόνα ότι η χρήση του διαδικτύου απαιτεί 
ένα επίπεδο ωριμότητας.

Διαδίκτυο
Ιωάννα Παπαηρακλέους,  Γ2

Σχολικός εκφοβισμός - Bullying

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying), είναι 
ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότη-
τας, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες 

του κόσμου και αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ 
μαθητών ή συνομήλικων παιδιών. Χαρακτηρίζεται 
ως μια μορφή «κακοποίησης συνομίληκου». Το φαι-
νόμενο αυτό υπήρχε πάντα, αλλά το ενδιαφέρον των 
ερευνών ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το κατατάσ-

σουν ως ένα από τα σημαντικό-
τερα και πιο πολυσυζητημένα 

κοινωνικά φαινόμενα της 
εποχής μας.  Η σχολική 
βία μπορεί να εκδηλωθεί 
με διάφορους τρόπους 
από ένα άτομο προς ένα 

άλλο ή προς ένα σύνολο 
ατόμων, αλλά και από πολ-

λά άτομα προς ένα άτομο ή 
ένα σύνολο ατόμων. 

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μια διαμάχη, σύ-
γκρουση μεταξύ δυο μαθητών ή μαθητριών, δεν εί-
ναι το πείραγμα, το αστείο προς κάποιον συμμαθη-
τή που γίνονται σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν έχουν 
συνέχεια και δεν επηρεάζουν  τη συναισθηματική 
κατάσταση των παιδιών. O σχολικός εκφοβισμός 
περιλαμβάνει ποικίλες μορφές χρήσης βίας, άμε-
σες ή έμμεσες, μεταξύ μαθητών ή παιδιών παρόμοι-
ας ηλικίας, με σκοπό να προκαλέσει πόνο και ανα-
στάτωση. Στις μορφές αυτές συμπεριλαμβάνονται η 
σωματική, λεκτική ή συναισθηματική επίθεση, αλλά 
και ο σεξουαλικός και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
(cyberbullying). Ακόμη, ο σχολικός εκφοβισμός 
εκδηλώνεται και με τη μορφή της κοινωνικής απομό-
νωσης ή του αποκλεισμού από την ομάδα, η διά-
δοση φημών, οι κλοπές κ.ά. «Δεν φτάνει ότι δεν με 
έκαναν παρέα, είχαν απειλήσει και όλα τα υπόλοιπα 
κορίτσια ότι όποια μου μίλαγε θα έβρισκε τον μπε-
λά της». Αυτή η περιγραφή από μια μαθήτρια, είναι 
χαρακτηριστική της εικόνας του σχολικού εκφοβι-
σμού.

Τα παιδιά που βιώνουν σχολικό εκφοβισμό, τις πε-
ρισσότερες φορές δεν το λένε σε κανένα γιατί:
•   Ντρέπονται. Η ντροπή είναι ένα συναίσθημα 

που ακολουθεί το σχολικό εκφοβισμό, καθώς 
τα παιδιά νιώθουν ότι όλοι γελάνε μαζί τους

•   Φοβούνται. Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν μπο-
ρεί να γίνει κάτι και φοβούνται ότι ο οποιοσ-
δήποτε χειρισμός θα θυμώσει το παιδί ή τα 
παιδιά που το εκφοβίζουν και τα πράγματα θα 
χειροτερεύσουν

•   Νιώθουν ότι φταίνε. Η σκέψη των παιδιών εί-
ναι ενοχική και ιδιαίτερα σε καταστάσεις βίας. 
Θεωρούν ότι εκείνα φταίνε, ότι εκείνα προκά-
λεσαν αυτή την κατάσταση

•   Σκέφτονται ότι θα  απογοητεύσουν / στε-
νοχωρήσουν τους γονείς τους. Όλα τα παι-
διά αποζητούν την αγάπη και το θαυμασμό των 
γονιών τους. Θεωρούν, λοιπόν, ότι αν μάθουν 
οι γονείς τους αυτό που συμβαίνει θα απογοη-
τευτούν και θα στενοχωρηθούν.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος του 
σχολικού εκφοβισμού, χρειάζεται ομαδική προσπά-
θεια από όλους… τους γονείς, το σχολείο και τους 
μαθητές. 

Οι γονείς από την πλευρά τους, είναι σημαντικό να 
ενημερωθούν σωστά, για τους τρόπους πρόληψης 
της βίας, προσέχοντας, για παράδειγμα, τη δική 
τους συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο δια-
χειρίζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα. Επίσης, 
είναι σημαντικό να μπορούν να αναγνωρίζουν πιθα-
νά συμπτώματα τα οποία είναι ενδεικτικά βίωσης εκ-
φοβισμού από το παιδί και να συνεργάζονται με το 
σχολείο για αντιμετώπιση του προβλήματος.  

Οι δάσκαλοι στη συγκεκριμένη ηλικία των παιδιών, 
επίσης, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην κοινωνικοποί-
ησή τους στο πλαίσιο του σχολείου.  Θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται τα παιδιά στην κοινωνική και συναι-
σθηματική τους ανάπτυξη στο σχολείο, βοηθώντας 
τα με τον τρόπο αυτό στην αποφυγή μιας μελλοντι-

κής προβληματικής συμπεριφοράς. Ο διευθυντής 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του 
σχολικού εκφοβισμού και δεν πρέπει να μένει αμέ-
τοχος στην προσπάθεια μείωσης και εξάλειψης του 
φαινομένου.  Η συμβολή του μπορεί να φανεί ιδιαί-
τερα χρήσιμη στη θέσπιση και διατήρηση κανόνων 
μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και τα ίδια 
τα παιδιά και η σημαντική εμπλοκή που μπορεί να 
έχουν στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού. Η ορ-
γάνωση ενημερωτικών συναντήσεων αλλά και εργα-
στηρίων για τους μαθητές στα σχολεία, μπορεί να 
προσφέρουν γνώσεις αλλά και εκμάθηση τρόπων 
πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος από 
τα ίδια τα παιδιά.

Με βάση τα πιο πάνω, λοιπόν, οικογένεια και σχο-
λείο, με συμμετοχή και των μαθητών, πρέπει να συ-
νεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους, να 
συζητούν τυχόν προβλήματα που έχουν παρατηρή-
σει όλες οι πλευρές και να λαμβάνουν από κοινού 
αποφάσεις για μείωση και εξάλειψη του προβλήμα-
τος του σχολικού εκφοβισμού.  

Στέφανη Ηρακλέους, Γ1

Διαχείριση εδάφους
Α ειφόρος ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές 

μπορεί να ορισθεί ως ανάπτυξη η οποία 
εκπληρώνει τις ανάγκες των ανθρώπων 

της υπαίθρου στο παρόν χωρίς να 
βάζει σε κίνδυνο τις ανάγκες 

τους στο μέλλον. Αυτό ση-
μαίνει ότι το επίπεδο ζωής 
βελτιώνεται, χωρίς όμως 
την καταστροφή του περι-
βάλλοντος.

Αειφόρος ανάπτυξη συνε-
πάγεται ισότητα και κοινωνική 

δικαιοσύνη, επιτρέποντας σε 
πτωχές αγροτικές κοινότητες να δυ-

ναμώσουν και να σχεδιάσουν οι ίδιες το μέλλον 
τους, π.χ. ικανοποιώντας βασικές ανάγκες των κοι-
νοτήτων αυτών. Επίσης δίδει έμφαση στη μείωση των 
απορριμμάτων αυξάνοντας την αποτελεσματική κα-
τανάλωση ή την ανακύκλωση.
Σημειωτέο ότι διαφορετικές στρατηγικές αειφορεί-

ας  απαιτούνται κατά 
πλάτος των αγροτι-
κών-αστικών περιο-
χών.
Η καλυτέρευση ή η 
αποκατάσταση του 
ανάγλυφου αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα 
της στρατηγικής αει-
φόρου ανάπτυξης 
περιοχών αγροτικής 
παραγωγής.
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του World 
Resources Institute το 7% του εδάφους χάνεται πα-
γκοσμίως κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια μίας και 
μόνο καταιγίδας το έδαφος το οποίο μπορεί να δι-
αβρωθεί είναι δυνατό να μην αντικατασταθεί ποτέ. 
Εκτός του ότι αυτό ισοδυναμεί σε τόνους σκόνης  
που μπορούν να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, έχει 
άμεση συνέπεια τη μείωση της γεωργικής παραγω-

γής η οποία μεταφράζεται 
σε μείωση του αγροτικού 
εισοδήματος. Η απώλεια 
του εδάφους μπορεί να 
μειωθεί με την κατασκευή 
και συντήρηση των δο-
μών.
Έχοντας υπόψη την ημι-
ορεινή τοποθεσία στην 
οποία βρίσκεται το Β’ 
Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Λευκωσίας έγινε πρόταση 

όπως συμπεριληφθεί στο πλαίσιο του Μαθητικού 
Συνεδρίου 2015 η διαχείριση εδάφους.
Η πρόταση αυτή αφορά την ανακατασκευή δομών 
με πρώτη ύλη «κλαδέματα». Τα  κλαδιά θα χρησιμο-
ποιηθούν για τη δημιουργία δομών σε λόφους του 
σχολείου κατά τα πρότυπα της αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος στο μεταλλείο Αμιάντου από το Τμή-
μα Δασών.

Η διαχείριση του εδάφους πρόκειται να πραγματο-
ποιηθεί σε τουλάχιστον τρία στάδια. 
Το πρώτο στάδιο αφορά τη μελέτη του θεωρητικού 
τμήματος της πρότασης με εφαρμογή σε μικρή κλί-
μακα δόμης από τους ίδιους τους μαθητές. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου θα γίνει συλ-
λογή υλικών (πέτρες και κλαδιά) από την περιοχή 
του σχολείου από τους ίδιους τους μαθητές υπό την 
επίβλεψη καθηγητών. Το πρώτο στάδιο θα ολοκλη-
ρωθεί με το «κτίσιμο» μίας δομής σε πειραματική 
βάση στο χώρο που βρίσκεται κάτω από την είσοδο 
του σχολείου . 
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη γνωμάτευση του 
ίδιου του Τμήματος Δασών. Έχοντας τη γνωμάτευση 
του Τμήματος Δασών η οποία θα περιλαμβάνει την 
έμπρακτη τεχνογνωσία και μία οικονομική εκτίμηση 
του σχεδίου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε  
στο τρίτο στάδιο το οποίο είναι η πραγματοποίηση 
της εν λόγω πρότασης, την κατασκευή δύο δομών 
στην περιοχή των γηπέδων του σχολείου.

Θέματα

Άννα Νικολάου, Β4
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Μαθηματικά προβλήματα
Γρηγόρης Μιχαήλ, Β6

Πρώτο πρόβλημα
Στη μέση μιας γέφυρας υπάρχει ένα φυλάκιο. Ο φύ-

λακας βγαίνει κάθε δέκα λεπτά και καλεί οποιοδή-
ποτε βρίσκεται πάνω στη γέφυρα να γυρίσει πίσω 
και αν δεν υπακούσει τον πυροβολεί. Ο χρόνος 
για να περάσει κανείς τη γέφυρα είναι δεκαπέντε 
λεπτά. Πώς μπορεί κανείς να περάσει αυτή τη γέ-

φυρα;
Απάντηση

Μόλις μπει στο φυλάκιο ο φύλακας αρχίζουμε να πηγαίνουμε 
πάνω στη γέφυρα για 9 λεπτα και 50 δευτερόλεπτα περίπου και γυρ-
νάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση και συνεχίζουμε να περπατάμε. 
Μετά βγαίνει ο φύλακας και μας λέει να πάμε πίσω. Εμείς τον υπακού-
με αλλάζουμε κατεύθυνση και φεύγουμε.

Δεύτερο πρόβλημα
Ένας έχει μια νταμιτζάνα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λί-
τρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ’ το κρασί να πάει 
χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων και ένα των 3 λί-
τρων;
Απάντηση
Παίρνουμε το δοχείο των 3 λίτρων, το γεμίζουμε και το αδειάζουμε 
μέσα στο δοχείο των 5 λίτρων μετά ξαναγεμίζουμε το δοχείο των 3 
λίτρων και το αδειάζουμε στο δοχείο των 5 λίτρων μέχρι να γεμίσει. 
Μέσα στο δοχείο των τριών λίτρων υπάρχει 1 λίτρο κρασί.

Τρίτο πρόβλημα
Έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο έχει μία λάμπα (στο εσωτερικό του) και 
τρεις διακόπτες (στο εξωτερικό του). Ένας από αυτούς τους διακό-
πτες είναι αυτός που ανάβει τη λάμπα. Εμείς πρέπει με μία μόνο προ-
σπάθεια να καταλάβουμε ποιος διακόπτης είναι ο σωστός. Δηλαδή 
ποιο ή ποιους διακόπτες πρέπει να πατήσουμε ώστε, όταν ανοίξουμε 
την πόρτα να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός;
(Εννοείται ότι, όταν είναι κλειστή η πόρτα, δεν βλέπουμε αν ανάβει ή 
όχι η λάμπα)
Απάντηση
Ανάβουμε τον πρώτο διακόπτη για 2 λεπτά και τον κλείνουμε, ανάβου-
με το δεύτερο διακόπτη και ανοίγουμε την πόρτα. Αν η λάμπα είναι 
αναμμένη τότε ο δεύτερος διακόπτης είναι σωστός. Αν η λάμπα είναι 
ζεστή τότε ο σωστός είναι ο πρώτος και αν δεν συμβαίνει τίποτα από 
τα δύο, τότε ο σωστός διακόπτης είναι ο τρίτος.

Τέταρτο πρόβλημα
Έχουμε 9 μπάλες του ίδιου όγκου, άλλα μία από αυτές έχει διαφορετι-
κό βάρος, είναι πιο ελαφριά. Ακόμα έχουμε μία ζυγαριά και θέλουμε 
να βρούμε την ελαφρύτερη μπάλα κάνοντας μόνο δυο ζυγίσεις.(Η 
ζυγαριά δεν είναι αυτή που της βάζεις ένα αντικείμενο και σου λέει 
το βάρος του άλλα αυτή που συγκρίνει δυο αντικείμενα για το ποιο 
είναι πιο βαρύ) 
Απάντηση
Βάζουμε στο ένα δοχείο της ζυγαριάς 3 μπάλες και στο άλλο άλλες 3 
μπάλες και τις συγκρίνουμε  αν είναι ίσες. Παίρνουμε τις άλλες 3 μπά-
λες που έμειναν. Αν δεν είναι, τότε παίρνουμε τις 3 πιο ελαφριές και 
βάζουμε τη μια στο ένα δοχείο. Η μπάλα που είναι πιο ελαφριά είναι 
η μπάλα που ψάχνουμε. Αν είναι ίσες τότε είναι η μπάλα που έμεινε.

Πέμπτο πρόβλημα
Ποιος μπορεί να 
βρει το χρώμα 
του καπέλου του 
δεν θα μπορούν 
να κινηθούν ή 
να μιλήσουν και 
χωρίς να ξέρουν 
τη σειρά που 
ακολουθούν τα 
καπέλα άλλα να 
ξέρουν ότι υπάρχουν 2 μπλε και 2 κόκκινα καπέλα. 
Απάντηση
Ο δεύτερος μπορεί να βρει το χρώμα του καπέλου του, επειδή θα 
σκεφτεί ότι “του δεύτερου είναι μπλε το καπέλο του αν ήταν και εμένα 
το ίδιο χρώμα τότε ο πρώτος θα φώναζε το χρώμα του καπέλου του 
αλλά δεν φώναξε άρα το καπέλο μου είναι μπλε”

Έκτο πρόβλημα
Μπορείς να διαγράψεις 6 τελείες και να μείνει ζυγός αριθμός τελειών 

κάθετα και οριζόντια;
Η απάντηση φαίνεται αριστερά.

Έβδομο πρόβλημα
Είσαι μπροστά από δύο πόρτες. Η μια 
οδηγεί στην ελευθερία και η άλλη στη φυ-
λακή. Μπροστά από τις πόρτες υπάρχουν 
δυο φύλακες. Ο ένας από τους φύλακες  

λέει πάντα αλήθεια και ο άλλος πάντα ψέματα. Πρέπει να κάνεις την 
ίδια ερώτηση και στους δύο για να μάθεις πια από τις δύο πόρτες 
οδηγεί στην ελευθερία.
Απάντηση
Η ερώτηση που θα κάνεις στον ένα φύλακα είναι: “Αν ρωτήσω τον 
άλλο φύλακα ποια είναι η πόρτα που οδηγεί στην ελευθερία, τι θα 
μου απαντήσει;”

Όγδοο πρόβλημα
Ένας κλέφτης θέλει να κλέψει μια τράπεζα, αλλά στην είσοδο είναι 
ένας φύλακας  που αφήνει να μπουν μόνο όσοι ξέρουν ένα μυστικό 
κωδικό . Ο κλέφτης κρύφτηκε για να μάθει το μυστικό κωδικό .Μετά 
από λίγη ώρα πήγε ο πρώτος πελάτης και του λέει ο φύλακας 12 και 
ο πελάτης απαντά 6. Ο κλεφτής άκουσε τον κωδικό αλλά έμεινε κρυμ-
μένος για να σιγουρευτεί .Μετά ήρθε και ο δεύτερος πελάτης  και ο 
φύλακας του λέει 6 και ο πελάτης απαντά 3. Ο κλέφτης ήταν σίγου-
ρος ότι ήξερε το μυστικό κωδικό και πήγε να μπει στην τράπεζα και 
του λέει ο φύλακας 10 και ο κλέφτης απαντά 5 και τον συνέλαβαν. 
Τι έπρεπε να απαντήσει ο κλέφτης, για να τον αφήσει να μπει στην 
τράπεζα και γιατί;
Απάντηση
Έπρεπε να απαντήσει 4, επειδή το 10 έχει 4 γράμματα. Το 12 έχει 6 
γράμματα και το 6 έχει 3 γράμματα.

Ένατο πρόβλημα
Κάποια κυρία έχει ένα κουτί με σοκολατάκια, ένα με μπισκότα και ένα 
με καραμέλες. Κάθε κουτί έχει μια ετικέτα στην οποία αναγράφεται το 
περιεχόμενό του. Οι ετικέτες, όμως, έχουν μπει και στα τρία λάθος. 
Μπορείς να βρεις τι περιέχει κάθε κουτί ανοίγοντας τον πιο μικρό 
αριθμό κουτιών που μπορείς;
Απάντηση
Μπορούμε να ανοίξουμε ένα κουτί να δούμε τι έχει μέσα και να βά-
λουμε την ανάλογη ετικέτα, μετά παίρνουμε την ετικέτα από το απείρα-
κτο κουτί και την βάζουμε στο κλειστό κουτί και βάζουμε την ετικέτα 
που έμενε στο κουτί που δεν έχει ετικέτα.

Θ ΕΑΜΑ, που έχει από το 2002 να 
παρουσιαστεί, απολαμβάνουν οι 
κάτοικοι της περιοχής μας, με την 

υπερχείλιση του φράγματος Ταμασού.

Το φράγμα βρίσκεται στα Πέρα Ορεινής, στα 
δεξιά του δρόμου που οδηγεί προς τα Καμπιά 
και τη Μονή Μαχαιρά.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο 
χώρο που βρίσκεται το φράγμα, για να θαυμά-
σουν το υπέροχο θέαμα.

Το φράγμα βρίσκεται εντός της κοιλάδας του 
Πεδιαίου, σε απόσταση περίπου 24 χιλιομέτρων 
νότια της Λευκωσίας. Είναι χωμάτινου τύπου, 
εμπλουτιστικό και δεν συνδέεται με οποιαδήπο-
τε καινούρια αρδευτικά έργα. Έχει χωρητικότητα 
2,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και περιοχή κλί-
σης 305 δεκάρια. Το μέγιστο ύψος του φράγμα-
τος φτάνει τα 34 μέτρα και το μήκος του περίπου 
τα 180 μέτρα.

Θέαμα από την υπερχείλιση 
του φράγματος Ταμασού

Αντρέας Τσαγγάρης, Γ1
Μάριος Ρούσος, Γ1

Έ να σπάνιο επισκέπτη που 
στην αρχή προκάλεσε το 
φόβο στους συμμαθητές 

μας και ειδικότερα στις συμμαθή-
τριές μας, εντοπίσαμε στις 20 του 
Γενάρη στο σχολείο μας.
Πρόκειται για ένα χαμαιλέων που 
είχε σκαρφαλώσει σ’ ένα από τα 

πολλά δέντρα που βρίσκονται στο 
σχολείο μας.
Παρά την κάλυψη και την απόκρυ-
ψή του (ξέρουμε ότι ο χαμαιλέων 
αλλάζει χρώματα ανάλογα με το πε-
ριβάλλον που βρίσκεται), εμείς τον 
εντοπίσαμε.
Λέτε αυτό να είναι συμβολικό;

Ένας σπάνιος επισκέπτης…
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2

Θέματα
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ΠΟΡ

Η κάρτα φιλάθλου θα αντιμετωπίσει τα 
κρούσματα βίας στα γήπεδα υπογραμ-
μίζει σε συνέντευξή της στην εφημερίδα 

μας η Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλέα Παπαέλληνα.

Η θέση του ΚΟΑ, τονίζει χαρακτηριστικά η κα Πα-
παέλληνα για την καθιέρωση της κάρτας φιλάθλου 
ήταν, είναι και θα παραμείνει θετική.

Σκοπός της εφαρμογής του εν λόγω θεσμού είναι ο 
τερματισμός της ανωνυμίας του πλήθους, την οποία 
εκμεταλλεύονται οι κακοί οπαδοί προβαίνοντας σε 
ανάρμοστες συμπεριφορές επισημαίνει η Πρόε-
δρος του ΚΟΑ.

Αναφερόμενη στο ρόλο του ΚΟΑ η κα Παπαέλ-
ληνα τονίζει ότι ο ρόλος του ΚΟΑ στα αθλητικά 
δρώμενα της Κύπρου είναι πολυδιάστατος και πο-
λύπλευρος σε όλους τους τομείς του αθλητισμού 
και κυρίως στην ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητι-
σμού της χώρας.

Αναλυτικά η συνέντευξη με την Πρόεδρο του ΚΟΑ 
Κλέα Παπαέλληνα είναι η παρακάτω:

1.Ποιος ο ρόλος του ΚΟΑ στην προώθηση 
του αθλητισμού;
Ο ρόλος του ΚΟΑ στα αθλητικά δρώμενα της 
Κύπρου είναι πολυδιάστατος και πολύπλευρος 
σε όλους τους τομείς του αθλητισμού και κυρίως 
στην ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού της 
χώρας. Η ανάπτυξη και προώθηση του κυπριακού 
αθλητισμού γίνεται μέσα από συγκεκριμένα Εθνικά 
Προγράμματα όπως το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης 
Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ), το Σχέδιο Ανά-
πτυξης Ταλέντων και το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης. 
Επιπλέον, ο Οργανισμός χρηματοδοτεί και λειτουρ-
γεί το πρόγραμμα ΑΓΟ (Αθλητισμός για Όλους ) 
στην προσπάθεια του να εμπλέξει τις μάζες όλων 
των ηλικιών του λαού στην άθληση. Περαιτέρω ο 
ΚΟΑ επιχορηγεί όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες 
με σκοπό την καλλιέργεια όλων των Αθλημάτων 
και κυρίως των Ολυμπιακών. Μέσα στα πλαίσια της 
προώθησης του Κυπριακού Αθλητισμού εντάσσε-
ται και η δημιουργία, λειτουργία και παραχώρηση 
αθλητικών χώρων για άθληση και διεξαγωγή πρω-
ταθλημάτων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΚΟΑ επιχο-
ρηγεί Σωματεία και Ομοσπονδίες για τη δημιουργία 
ιδιόκτητων αθλητικών χώρων για την ανάπτυξη των 
αθλημάτων τους.

2.Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΚΟΑ;
Όπως όλοι οι Οργανισμοί κρατικοί και ιδιωτικοί, 
το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σή-
μερα είναι η μείωση του προϋπολογισμού γεγονός 
που αντανακλάται  αρνητικά και στις επιχορηγήσεις 
προς τις ομοσπονδίες και κατ’ επέκταση προς τους 
άμεσα εμπλεκόμενους τους αθλητές/τριες. 

3.Ποια η θέση σας για την κάρτα φιλά-
θλου;
Η θέση του ΚΟΑ για την καθιέρωση της ΚΑΡΤΑΣ 
ΦΙΛΑΘΛΟΥ στην Κύπρο ήταν, είναι και θα παρα-
μείνει θετική.  Σκοπός της εφαρμογής του εν λόγω 
θεσμού είναι ο τερματισμός της ανωνυμίας του 
πλήθους την οποία εκμεταλλεύονται οι κακοί οπα-
δοί προβαίνοντας σε ανάρμοστες συμπεριφορές.    
Ήδη ο Οργανισμός προχωρεί με συγκεκριμένες 
ενέργειες για την υλοποίηση των προνοιών του 
νόμου και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε 
να ανακοινώσουμε στο φίλαθλο κοινό για το πως 
προχωρούμε. 

4.Συνεχίζουν τα κρούσματα βίας στα γή-
πεδα.  Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζεται το 
όλο πρόβλημα;
Το όλο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο 
μέσα από τη συνέργια 3 παραμέτρων. Την πρόλη-
ψη, μέσα από την εκπαίδευση των νέων αρχίζοντας 
από τη  δημοτική εκπαίδευση. Την αναβάθμιση, των 
αθλητικών μας χώρων και την εφαρμογή διάφορων 
μέτρων, μεταξύ των οποίων και η κάρτα φιλάθλου, 
και τέλος μέσα από τη νομοθετική ρύθμιση, όπως 

η άμεση παραπομπή και εκδίκαση των παραβατών 
από το δικαστήριο, με ταυτόχρονη επιβολή παρα-
δειγματικών ποινών.    

5.Τι είναι ο θεσμός των επιτηρητών σταδί-
ων;
Ο θεσμός των επιτηρητών σταδίων έχει να κάνει με 
τη διαχείριση του πλήθους των θεατών από κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο προσέγγισης και μεταχείρισης του.  

Με την εφαρμογή του ο θεσμός έχει συμβάλει στην 
αποφόρτιση αριθμού καθηκόντων από την αστυνο-
μία, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του αριθ-
μού των αστυνομικών που χρησιμοποιούνται στα γή-
πεδα και κατ’ επέκταση του κόστους αστυνόμευσης 
αθλητικών εκδηλώσεων.

Με βάση τους κανονισμούς των επιτηρητών σταδί-
ων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων το Δεκέμβριο του 2012 και προέβλεπαν την 
εμπλοκή του Οργανισμού σε ό,τι αφορά την εκπαί-
δευση των επιτηρητών, καθώς και την εξασφάλιση 
του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και την τήρη-
ση και Διαχείριση Μητρώου Επιτηρητών Σταδίων. 
Ο ΚΟΑ έχει υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του έναντι 
του  θεσμού και αυτός έχει τεθεί σε εφαρμογή. 

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία ψήφισης των 
κανονισμών τα έξοδα εκπαίδευσης και εξοπλισμού 
των επιτηρητών σταδίων, τα οποία με βάση τις πρό-
νοιες των κανονισμών ανάλαβε ο ΚΟΑ, ανήλθαν 
στις  €99,302, ενώ τα έσοδα από αιτήσεις υπο-
ψηφίων και εγγραφής στο μητρώο επιτηρητών στις 
€32,670.

Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 1504 αιτήσεις υπο-
ψηφίων για εκπαίδευση, ενώ μέχρι σήμερα έχουν 
εγγραφεί στο μητρώο επιτηρητών 538 άτομα.

6.Ποιο το μήνυμά σας προς τους νέους 
ανθρώπους;
Το μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους είναι όπως 
ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ανεξαρτήτως επιπέ-
δου, αγωνιστικού και/η ενασχόλησης, μια τέτοια 
ενασχόληση μόνο θετικά προσφέρει στον άνθρω-
πο προάγοντας πρωτίστως την υγεία και το παρου-
σιαστικό του, αλλά ταυτόχρονα  βελτιώνοντας χα-
ρακτηριστικά όπως η υπομονή, αντοχή, το πείσμα, 
χαρακτηριστικά τα οποία θα βοηθήσουν σε όλη τη 
διαδρομή της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. 

Η κάρτα φιλάθλου θα αντιμετωπίσει 
τα κρούσματα βίας στα γήπεδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΑ ΚΛΕΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ

Πολυδιάστατος και πολύπλευρος ο ρόλος του ΚΟΑ
 στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου

Δημιάνα Λουκά, Γ5
Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Χαρά Χαραλάμπους, Γ5
Μιχάλης Χρυσοστόμου, Γ6

Συνέντευξη
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Η κάρτα φιλάθλου ή όποια παρεμφερής 
διαδικασία ελέγχου των φιλάθλων, μπο-
ρεί να εφαρμοστεί μόνο από τους συλ-

λόγους, τονίζει ο δημοσιογράφος και μέλος του 
Δ.Σ. του ΚΟΑ από το 2006 μέχρι το 2012 Σάββας 
Κοσιάρης.
Παράλληλα ο κ. Κοσιάρης, ξεκαθαρίζει ότι η κάρτα 
φιλάθλου δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της 
βίας. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, απλώς 
η κάρτα φιλάθλου θα βοηθήσει ώστε να αντιμετωπι-
στεί μέρος των προβλημάτων βίας, υποβάλλοντας 
μακροπρόθεσμα μια καλύτερη συμπεριφορά στις 
κερκίδες, την ώρα που διεξάγεται ο αγώνας.
Αναλυτικά η συνέντευξη με το Σάββα Κοσιάρη είναι 
η παρακάτω:

1.  Πώς βλέπετε την πορεία των κυπριακών 
ομάδων στην Ευρώπη;
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχουν κατα-
βάλει οι κυπριακές ομάδες στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις τα τελευταία χρόνια, έχει αναμφίβολα 
ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας. Αν θυμηθούμε 
τις μεγάλες ήττες που κατέγραφε μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, η ευρωπαϊκή ιστορία των 
ομάδων μας τότε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε 
θρίαμβο την πρόκριση στους ομίλους του UEFA 
Champions League, πρώτα της Ανόρθωσης (2008-
09) και ύστερα του ΑΠΟΕΛ (2009-10, 2011-12, 
2014-15). Ο ΑΠΟΕΛ μάλιστα, όπως θυμάστε, κα-
τάφερε να προκριθεί το 2012 και στις οκτώ καλύτε-
ρες ομάδες της Ευρώπης! Κοντά σε αυτές τις επιτυ-
χίες θα πρέπει να προσθέσουμε και την παρουσία 
της ΑΕΚ (2011-12), της ΑΕΛ (2012-13), του ΑΠΟ-
ΕΛ (2013-14) και του Απόλλωνα (2013-14, 2014-
15) στους ομίλους του Europa League. Υπάρχουν 
βέβαια οι ερμηνείες οι οποίες μπορούν να δοθούν 
για αυτή την επιτυχία μας. Πρώτα είναι οι αλλαγές 
οι οποίες έγιναν, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, 
στον τρόπο διοργάνωσης του  Champions League 
με την αύξηση των ομάδων που είχαν δικαίωμα συμ-
μετοχής. Αυτό ευνόησε τις μικρές, ποδοσφαιρικά, 
χώρες να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Ύστερα εί-
ναι οι πολλοί ξένοι παίκτες οι οποίοι βοήθησαν στο 
ανέβει το επίπεδο των ομάδων μας. Αυτό βέβαια 

λειτούργησε σε βάρος των Κύπριων ποδοσφαιρι-
στών και του κυπριακού ποδοσφαίρου στο σύνολό 
του, αλλά τα συγχρονα δεδομένα με τα πολλά οι-
κονομικά συμφέροντα των ομάδων, υπερτερούν της 
ανάγκης ανάδειξης δικών μας ταλέντων. Στο να ανέ-
βει το επίπεδο των ομάδων μας και να πλησιάσει το 
ευρωπαϊκό, συνέτεινε και ο επαγγελματικός τρόπος 
με τον οποίο δουλεύουν πια τα περισσότερα κυπρι-
ακά σωματεία.

2. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζεται το πρό-
βλημα της βίας στα γήπεδα;
 Το πρόβλημα της βίας ταλαιπωρεί το κυπριακό πο-
δόσφαιρο και την κοινωνία μας από τον καιρό που 
διεξάγονται πρωταθλήματα, δηλαδή εδώ και δεκαε-
τίες! Σε κάθε περίοδο διαφέρουν οι λόγοι που προ-
καλούν τη βία αλλά κάποιοι από αυτούς παραμέ-
νουν σταθεροί, όπως για παράδειγμα, η καχυποψία 
για τη διαιτησία και για τον τρόπο που λειτουργούν 
οι θεσμοί, δηλαδή η ίδια η ποδοσφαιρική αρχή, 
η ΚΟΠ (Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου). 
Σε κάποιες εποχές ήταν έντονο το πρόβλημα της 
κομματικοποίησης του ποδοσφαίρου αλλά και οι 
τοπικιστικές αντιπαραθέσεις (ιδιαίτερα μεταξύ Λευ-
κωσίας-Λεμεσού) που προκαλούσαν βία. Σοβαρός 
λόγος πρόκλησης επεισοδίων είναι και η κοινωνική 
αναταραχή η οποία παρατηρείται σε περιόδους οι-
κονομικών προβλημάτων, όπως αυτή που περνούμε 

τώρα. Κατά καιρούς λήφθηκαν πολλές αποφάσεις 
και δόθηκαν ακόμη περισσότερες υποσχέσεις για 
την αντιμετώπιση της βίας αλλά, δυστυχώς, αυτή 
παραμένει και μας ταλαιπωρεί. Θα πρέπει να χω-
ρίσουμε την προσπάθεια κατά της βίας σε τρία 
κεφάλαια. Πρώτα, στη διαπίστωση μέσα από επι-
στημονικές έρευνες, των αιτίων που προκαλούν τη 
βία. Τέτοιες έρευνες έχουν γίνει τα τελευταία χρό-
νια, χωρίς, ωστόσο, να αξιοποιηθούν τα πορίσματά 
τους. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η καταστολή της 
βίας μέσα από τη νομοθεσία και την εφαρμογή της. 
Θεωρώ ότι υπάρχουν επαρκείς νόμοι αλλά το πρό-
βλημα είναι η μη εφαρμογή τους. Κι όταν ο νόμος 
δεν εφαρμόζεται αυστηρά και για όλους, τότε η 
ατιμωρησία προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα προβλή-
ματα. Το τρίτο κεφάλαιο είναι η πρόληψη της βίας 
η οποία επιτυγχάνεται μέσα από συστηματικά προ-
γράμματα αγωγής και παιδείας, τα οποία επίσης 
δεν υπάρχουν. Οι σπασμωδικές ενέργειες με διά-
φορες διαλέξεις και σεμινάρια δεν αποδίδουν τα 
αναμενόμενα. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα αγωγής, ιδιαίτερα στο σχολείο, το οποίο 
θα πρέπει να αντέξει στο χρόνο, για να μπορέσει να 
δώσει αποτέλεσμα μετά από δέκα, είκοσι, τριάντα 
χρόνια! Θεωρώ πολύ σημαντικό το ρόλο που εσείς 
οι μαθητές, οι νέοι άνθρωποι του τόπου, μπορείτε 
να διαδραματίσετε στον τομέα αυτό. Εσείς είστε οι 
αυριανοί οπαδοί και φίλαθλοι στα γήπεδα. Μπορεί-
τε να αλλάξετε την εικόνα των γηπέδων μας προς 
το καλύτερο, βάζοντας μπροστά τη φιλία, τη αγάπη 
στο άθλημα, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στον 
εαυτό σας και τους άλλους. Ναι, εσείς οι μαθητές 
μας είστε η ελπίδα, όχι μόνο για τα γήπεδα αλλά 
και για την ίδια την πατρίδα μας!

3. Ποια η θέση σας για την κάρτα φιλά-
θλου;
Τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως μέλος του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (2006-2012) ασχολήθηκα επισταμέ-
να με την κάρτα φιλάθλου και δημοσιοποίησα μάλι-
στα, πολλές φορές τη θέση μου. Την επαναλαμβά-
νω και σήμερα, επιμένοντας ότι η κάρτα φιλάθλου 
ή όποια παρεμφερής διαδικασία ελέγχου των φιλά-
θλων, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από τους συλλό-
γους. Οι σύλλογοι είναι αυτοί που εκδίδουν τα εισι-
τήρια και αποφασίζουν τον τρόπο διανομής στους 
οπαδούς τους. Συνεπώς, είναι και οι μόνοι που 
μπορούν να ασκήσουν έλεγχο ή να εφαρμόσουν 
περιορισμούς στην είσοδο οπαδών τους στο γήπε-
δο. Αλλά, επειδή δεν θέλουν να συγκρουστούν με 
οποιοδήποτε τρόπο μαζί τους, αλλά και να απαλλα-
γούν οποιασδήποτε ευθύνης, επιδιώκουν να μετατο-
πίσουν το θέμα ελέγχου στην πολιτεία. 
Αν τα σωματεία μας θεωρούν ότι η κάρτα φιλάθλου 
είναι αποτελεσματικό μέτρο, επαναλαμβάνω ότι η 
εφαρμογή του μπορεί να γίνει μόνο από τα ίδια. 
Τόσο για λόγους ευθύνης όσο και πρακτικούς. Πε-
ρισσότερο όμως, γιατί οι οπαδοί δεν εμπιστεύονται 
την όποια κρατική εμπλοκή σε ένα θέμα που θεω-
ρούν ότι άπτεται προσωπικών τους δεδομένων. Θα 
εμπιστεύονταν όμως την ομάδα τους. Άλλωστε σε 
αυτή δίνουν και την ψυχή τους, όπως λένε! Πόσο 
μάλλον, τα όποια στοιχεία τους ζητηθούν… Συνε-
πώς, αν η ευθύνη έκδοσης της κάρτας φιλάθλου 
μεταβιβαζόταν στις ίδιες τις ομάδες μας θα είχαμε 
αποφύγει τις αντιδράσεις, όπως τις ζήσαμε τους 
τελευταίους μήνες. Είναι όμως και κάτι ακόμη που 
θέλω να σημειώσω για να μη συντηρούνται ψευδαι-
σθήσεις. Η κάρτα φιλάθλου δεν πρόκειται να λύσει 
το πρόβλημα της βίας! Είναι λάθος να δημιουργού-
με αυτή την εντύπωση. Απλώς η κάρτα θα βοηθήσει 
ώστε να αντιμετωπιστεί μέρος των προβλημάτων 
βίας, υποβάλλοντας μακροπρόθεσμα μια καλύτε-
ρη συμπεριφορά στις κερκίδες, την ώρα που διεξά-
γεται ένας αγώνας.  

Μόνο από τους συλλόγους μπορεί 
να εφαρμοστεί η κάρτα φιλάθλου

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΙΑΡΗΣ ΤΟΝΙΖΕΙ

Η κάρτα φιλάθλου δεν 
πρόκειται να λύσει το 

πρόβλημα βίας

Λούκας Χατζηλουκάς,Γ1
Μάριος Ρούσος, Γ1
Δημιάνα Λουκά, Γ5
Γεωργία Νικολάου, Γ2

Α ναφερόμενος στην κάρτα φιλάθλου, στην 
εκδήλωση για τους άριστους αθλητές, ο 
Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής είπε 

τα ακόλουθα:
«Μια άλλη σημαντική ρύθμιση η οποία προωθείται 
είναι και η παραχώρηση της κάρτας φιλάθλου, με την 
οποία θα επιτραπεί η πλήρης υλοποίηση ων προνοιών 
της νομοθεσίας για τη βία στα γήπεδα, ώστε επιτέ-
λους το απεχθές αυτό φαινόμενο να αντιμετωπιστεί 
οριστικά».

Υπ. Παιδείας
Σημαντική ρύθμιση 
η κάρτα φιλάθλου
Χαρά Χαραλάμπους, Γ5

Κ ατηγορηματικός είναι ο Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς 
Νικολάου σ΄ ό,τι αφορά την κάρτα 

φιλάθλου.
Τόνισε ότι ο θεσμός θα εφαρμοστεί με το νέο 
πρωτάθλημα «χωρίς εκπτώσεις». Τα τελευταία 
επεισόδια στη Λεμεσό είπε εμφαντικά είναι 
απόδειξη της αναγκαιότητας της κάρτας, ώστε 
αυτοί που τα δημιουργούν είτε να μείνουν εκτός 
γηπέδων, είτε να μην απολαμβάνουν την ανω-
νυμία τους.
Οι δηλώσεις του υπουργού Ιωνά Νικολάου έγι-
ναν στο σεμινάριο που οργάνωσε η Επιτροπή 
Επιτηρητών σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, την 
ΚΟΠ και το ΓΣΠ και το οποίο απευθύνεται 
στους υπεύθυνους ασφαλείας των ποδοσφαι-
ρικών γηπέδων Α΄ Κατηγορίας και στους υπεύ-
θυνους αστυνόμευσης των ποδοσφαιρικών 
αγώνων.
Σε χαιρετισμό του ο υπουργός Δικαιοσύνης 
είπε ότι ο κοινός αγώνας ενάντια στη βία στο 
χώρο του αθλητισμού είναι ένα στοίχημα που 

πρέπει και οφείλουμε να κερδίσουμε τόσο ως 
πολιτεία όσο και ως κοινωνία. Ο κ. Νικολάου 
εξέφρασε την αποφασιστικότητα του να συνε-
χιστεί η προσπάθεια με την εφαρμογή όλων 
των μέτρων που θα βοηθήσουν στην πάταξη 
της βίας στα γήπεδα, περιλαμβανομένης της 
εισαγωγής της κάρτας φιλάθλου και της κατάρ-
γησης της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι «τα 
πρόσφατα επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα 
αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την ανα-

γκαιότητα της και το πειστικότερο επιχείρημα 
για την επιμονή μας».
Ο κ. Νικολάου επισήμανε στην ομιλία του ότι 
«ως πολιτεία έχουμε πρόσφατα θέσει σε εφαρ-
μογή ένα νέο πιο ισχυρό νομικό πλαίσιο, με την 
προσθήκη νέων αδικημάτων και αυστηρότερων 
ποινών, με την επιβολή του αποκλεισμού από 
τα γήπεδα όσων καταφεύγουν σε πράξεις χου-
λιγκανισμού και την ταχεία εκδίκαση των υπο-
θέσεων, με στόχο να θωρακιστεί το άθλημα». 
Στόχος, συνέχισε, είναι να επιστρέψουν στα γή-
πεδα οι υγιείς φίλαθλοι, οι πολίτες που πραγμα-
τικά αγαπούν το άθλημα και την ίδια στιγμή να 
αναβαθμιστεί το αθλητικό προϊόν της Κύπρου, 
το οποίο τα τελευταία χρόνια προβάλλεται με 
επιτυχία από τις ομάδες μας και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Θα εφαρμοστεί η κάρτα φιλάθλου με 
το νέο πρωτάθλημα, “χωρίς εκπτώσεις”

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Μιχάλης Χρυσοστόμου, Γ6
Γιώργος Γλαύκου, Γ6

Έρευνα
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Κ άρτα φιλάθλου: Είναι ένα θέμα που 

προβληματίζει τον κόσμο και τις ομά-

δες. Αν δηλαδή ,πρέπει να εφαρμο-

στεί ή όχι. Μετά από έρευνα της εφημερίδας 

μας μεταξύ συμμαθητών  μας της Γ’ γυμνασίου 

ακούσαμε διάφορες γνώμες, τι οποίες παραθέ-

τουμε:

H πρώτη άποψη είναι ότι δεν πρέπει να εφαρ-

μοστεί η κάρτα οπαδού, γιατί θεωρείται αχρεί-

αστη, καθώς τα επεισόδια γίνονται έξω από τα 

γήπεδα. Οι αρμόδιοι πρέπει να προσπαθήσουν 

με άλλους τρόπους να περιορίσουν μια ομάδα 

“φιλάθλων” με απαράδεχτη συμπεριφορά. Ακό-

μη υποστηρίζουν ότι δεν φταίνε οι πραγματικοί  

φίλαθλοι που θα φακελωθούν για αυτά τα άτο-

μα με ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτό που δίνει 

ένα επιπρόσθετο λόγο στη μη εφαρμογή  είναι 

το φακέλωμα ανήλικων παιδιών που θέλουν να 

παρακολουθήσουν την ομάδα τους και να αγα-

πήσουν το άθλημα.

Η δεύτερη γνώμη υποστηρίζει την εφαρμογή 

της κάρτας οπαδού με κάποιες αλλαγές. Μία 

μερίδα μαθητών τοποθετήθηκε σε αυτό το θέμα 

θετικά. Λένε ναι στην κάρτα φιλάθλου, νοουμέ-

νου ότι θα αλλάξουν κάποια σημαντικά σημεία, 

όπως το φακέλωμα παιδιών που είναι λάτρεις 

του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, θέλουν να ισχύει ο 

νόμος, καθώς θα ωφελήσει το Κυπριακό Πρω-

τάθλημα, αφού φυσικά αναθεωρηθούν κάποια 

σημεία.

Η τρίτη γνώμη υποστηρίζει την εφαρμογή της 

κάρτας οπαδού όπως έχει, υποστηρίζοντας πως 

μόνο έτσι θα περιοριστούν τα φαινόμενα βίας 

και ρατσισμού. Ένας οπαδός μεγάλης ομάδας 

μας έχει τονίσει χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρχε 

κανένα πρόβλημα, όταν οι οργανωμένοι τους 

απείχαν και στα δύο τελευταία σημαντικά ντέρ-

μπι εντός έδρας ήρθαν για να βοηθήσουν, όπως 

λένε την ομάδα τους. Το μόνο που κατάφεραν 

ήταν να δώσουν την ευκαιρία στην UEFA και 

στην ΚΟΠ να τους τιμωρήσουν. Επίσης, με μία 

αναφορά άλλου φιλάθλου που μας εξέπληξε 

είναι ότι οι οργανωμένοι οπαδοί συνήθως μπαί-

νουν χωρίς εισιτήριο και αρκετές φορές χωρίς 

να τους ασκηθεί σωματικός έλεγχος με αποτέ-

λεσμα να μεταφέρουν ό,τι θέλουν στα γήπεδα.

Α ναφορικά με το θέμα της κάρτας φιλά-
θλου σας παραθέτω μια μικρή ιστορική 
αναδρομή και το σκεπτικό που μας οδή-

γησε στη λήψη της απόφασης για την έκδοση της 
κάρτας φιλάθλου.

Τα παραπάνω τονίζει σε συνέντευξή του στην εφη-
μερίδα μας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών 
βουλευτής Σωτήρης Σαμψών που επισημαίνει:

Τόσο το Κόμμα μου ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
όσο και εγώ προσωπικά υποστηρίζουμε ανεπιφύλα-
κτα την έκδοση της κάρτας για λόγους που παρα-
θέτω πιο κάτω:

Σκοπός της κάρτας φιλάθλου και της Τροποποίη-
σης του «Περί Πρόληψης και της Καταστολής της 
Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου» είναι η  
καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
ποδοσφαιρικού χουλιγκανισμού και γενικότερα 

των αυξανόμενων περιστατικών βίας και παραβατι-
κής συμπεριφοράς, τα οποία σχετίζονται με αθλητι-

κά γεγονότα και λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο 
και εκτός των αθλητικών χώρων.

Το θέμα της κάρτας φιλάθλου απασχόλησε την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σε αρκετές 

συνεδρίες και έγινε εποικοδομητική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων με όλους τους εμπλεκόμε-

νους φορείς όπως: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης & 

Δημόσιας Τάξης, τον ΚΟΑ, τον Επίτροπο Προστα-

σίας Προσωπικών Δεδομένων, Εκπροσώπους του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας, 

της Αστυνομίας, Αθλητικών Γηπέδων, Οργανωμέ-

νων Οπαδών των Ομάδων και πολλών άλλων. Την 

ευθύνη της έκδοσης της κάρτας φιλάθλου και την 

τήρηση του μητρώου ανέλαβε ο Κ.Ο.Α.

Ο κάθε φίλαθλος πρέπει, επιτέλους, να επιστρέψει 

στα γήπεδα άφοβα, με ασφάλεια και μαζί με τα παι-

διά του να απολαμβάνει τα παιχνίδια και τα αθλή-

ματα που θέλει να παρακολουθήσει.

Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε που τυχόν θα 

χρειαστείτε.

Σκοπός της κάρτας φιλάθλου είναι 
η αντιμετώπιση του χουλιγκανισμού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΜΨΩΝ

 Ο κάθε φίλαθλος πρέπει να επιστρέψει 
στα γήπεδα άφοβα και με ασφάλεια

Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Γιώργος Γλαύκου, Γ6
Μιχάλης Χριστοδούλου, Γ6
Αντρέας Τσαγγάρης, Γ1
Μάριος Ρούσος, Γ1

Τ ο τελευταίο διάστημα 
γίνεται στην Κύπρο 
συζήτηση γύρω 

από το θέμα της βίας στα 

γήπεδα και μια σειρά μέ-

τρων, τα οποία συζητού-

νται στη Βουλή ως εισηγή-

σεις του αρμόδιου Υπουργού 

Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου.

Προσωπικά πιστεύω πως η βία δεν προέρχεται από το 

πουθενά. Αντίθετα, έχει βαθιά οικονομικά και κοινω-

νικά αίτια. Όταν βλέπει ο φίλαθλος από την κερκίδα, 

πως υπάρχει αδικία, ανισότητα μεταξύ των ομάδων, 

με σχεδόν μοναδική και υπέρτατη αξία το χρήμα και 

την απόκτησή του με κάθε μέσο, λογικό είναι πως κά-

ποια στιγμή θα ξεσπάσει.

Ο στόχος του νομοσχεδίου αυτού είναι η αντιμετώ-

πιση του κοινωνικού φαινομένου της βίας που σε κα-

μιά περίπτωση δεν μπορεί να επιτύχει αυτό, αφού τα 

μέτρα αυτά θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα, προ-

σπαθώντας κάποιες εισηγήσεις να τις μετατρέψουν 

σε νόμο, χωρίς να βασίζονται σε καμία επιστημονική 

μελέτη. Το μόνο που μπορούν να επιτύχουν είναι να 

μεταφέρουν τη βία εκτός γηπέδων, αυξάνοντας τις τι-

μές των εισιτηρίων και μετατρέποντας το ποδόσφαιρο 

από λαϊκό άθλημα σε χόμπι των λίγων και ευπόρων.

Η κάρτα οπαδού πιστεύω ότι οδηγεί σε παραβίαση 

των προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων και 

ουσιαστικά δεν είναι η λύση των προβλημάτων κατά 

της βίας. Η πραγματική λύση μπορεί να βρεθεί μόνο 

με μέτρα που να αντιμετωπίζουν τη βία στο σύνολό 

της, ως κοινωνικό φαινόμενο. Με την αντιμετώπιση 

του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού ως κοινωνικού 

αγαθού και όχι ως εμπορεύματος. Το ποδόσφαιρο 

ανήκει στους φιλάθλους και γι’ αυτό έχουμε όλοι 

την ευθύνη να τους κρατήσουμε στο γήπεδα και όχι 

να τους διώξουμε με τέτοιου είδους νομοσχέδια που 

δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα στα προβλήματα 

που θέλουμε να λύσουμε.

Κάρτα 
φιλάθλουΝα εφαρμοστεί ή όχι

η κάρτα φιλάθλου;

Έρευνα: Μάριος Ρούσου, Γ1
Κυριάκος Αρναούτης, Γ6

Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ

Μίλησαν οι μαθητές:
Λούκας Χατζηλουκά 
Αντρέας Χατζηπαναγή 
Νικόλας Χρυσοστόμου
Ανδρέας Βίκτωρος
Christian Canciou
Λοϊζος Χριστοδούλου

Έρευνα
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Η ΚΑΡΤΑ φιλάθλου δεν είναι πανάκεια και 
ούτε θα λύσει ως δια μαγείας όλα τα 
προβλήματα.

Τα παραπάνω τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημε-
ρίδα μας ο αθλητικογράφος του ΡΙΚ Ντίνος Φοινι-
καρίδης, επισημαίνοντας ότι η φετινή εμπειρία έχει 
αποδείξει ότι η απουσία των οργανωμένων οπαδών 
έχει μειώσει στο ελάχιστο τα κρούσματα βίας.

Πιστεύω, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ντίνος 
Φοινικαρίδης ότι η ρίζα του κακού είναι σε μεγά-
λο βαθμό η ανεξέλεγκτη δράση των οργανωμένων 
οπαδών.

Ο κ. Φοινικαρίδης υπογραμμίζει ότι το κυριότερο 
από όλα είναι να κοιτάξει ο καθένας που εμπλέκε-
ται στον αθλητισμό να αναλάβει τις ευθύνες που 
του αναλογούν.

Αναφερόμενος γενικά στο πρόβλημα της βίας στα 
γήπεδα ο αθλητικογράφος του ΡΙΚ τονίζει ότι αυτό 
αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα του κακού τρόπου 
λειτουργίας των θεσμών στην Κύπρο.

Ολόκληρη η συνέντευξη με τον κ. Φοινικαρίδη εί-
ναι η παρακάτω:

1.Πώς βλέπετε την πορεία των κυπριακών 
ομάδων στην Ευρώπη;
Τα τελευταία χρόνια οι κυπριακές ομάδες έχουν 
μία σταθερή παρουσία σε ομίλους ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά εμπερι-
έχει και κινδύνους. Οι προκρίσεις σε ομίλους του 
Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ είναι πλέον 
συχνό φαινόμενο  ενώ πριν από μερικά χρόνια ήταν 
ακόμη ένα απραγματοποίητο όνειρο. 

Αυτές οι παρουσίες σε ομίλους δίνουν αγωνιστικές 
εμπειρίες και οικονομικά οφέλη στις ομάδες μας. 
Χρειάζεται όμως συνετή οικονομική διαχείριση. Η 
αλόγιστη αύξηση των προϋπολογισμών των ομά-
δων που στοχεύουν να μπουν σε ομίλους μπορεί 
να δημιουργήσει τεράστια οικονομικά ελλείμματα 
όταν δεν καταφέρουν να προκριθούν. Άρα αυτό 
που πρέπει να γίνει είναι η οργάνωση των ομάδων 
σε σωστά επαγγελματικά πρότυπα.

2.Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζεται το πρό-
βλημα της βίας στα γήπεδα;
Το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα αποτελεί άλλο 
ένα παράδειγμα του κακού τρόπου λειτουργίας των 
θεσμών στην Κύπρο. Εδώ και χρόνια γίνονται συζη-
τήσεις και προτείνονται μέτρα τα οποία δεν έχουν 
ποτέ εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδίου 
για πάταξη της βίας, αλλά μόνο μεμονωμένα και για 
μικρό χρονικό διάστημα.

Ευθύνη για την κατάσταση φέρουν πολλοί φορείς, 
όπως το κράτος, τα κόμματα,  η Αστυνομία, ο ΚΟΑ, 
η ΚΟΠ, τα σωματεία, τα ΜΜΕ και οι οργανωμένοι 
οπαδοί. Ο κάθε ένας από τους πιο πάνω έχει το 
δικό του μερίδιο ευθύνης το οποίο κανείς ποτέ δεν 
αναλαμβάνει, παρά μόνο κατηγορεί όλους τους 
υπόλοιπους. Το πρόβλημα δεν έχει ακόμη περιο-
ριστεί όσο πρέπει, γιατί δεν υπάρχει από κανένα η 
βούληση να βάλει τάξη στο δικό του σπίτι. 

Το κάθε σωματείο θα έπρεπε απλά να παραδέχεται 
την ευθύνη των δικών του οπαδών και να έπαιρνε 
τέτοια μέτρα που να περιόριζαν το φαινόμενο. Οι 
εκκλήσεις στον υπέροχο κόσμο, η ανοχή σε συ-
γκεκριμένα άτομα που είναι γνωστό ότι προκαλούν 
προβλήματα και οι εμπρηστικές δηλώσεις των ίδιων 
των παραγόντων βάζουν περισσότερο λάδι στη φω-
τιά.

Οι ομοσπονδίες σε όλα τα αθλήματα παρακολου-
θούν απαθείς, ή περιορίζονται απλά στην επιβολή 
κάποιων τιμωριών σε δικαστικές, οι οποίες ποινές 
μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις δικαιολογημένα 
αμφισβητούνται.

Η Αστυνομία είναι ο φορέας που δέχεται τα περισ-
σότερα πυρά. Κάποτε δικαιολογημένα και κάποτε 
αδικαιολόγητα. Η αστυνομία έχει και το δυσκολότε-
ρο έργο, αλλά αντί να βοηθηθεί βάλλεται πανταχό-
θεν. Σε αυτό όμως φέρουν ευθύνη και οι εκάστοτε 
ηγεσίες της δύναμης που ποτέ δεν είχαν ένα συγκε-
κριμένο πλάνο αντιμετώπισης του φαινομένου.

Αντίθετα, μάλιστα, πολλές φορές η Αστυνομική 
ηγεσία λυγίζει υπό το βάρος των επικρίσεων και 
εφαρμόζει πολιτικές των δύο άκρων. Όταν, για πα-
ράδειγμα, η Αστυνομία επικριθεί ότι δεν έκανε τί-
ποτε, την επόμενη φορά επεμβαίνει δυναμικά! Και 
όταν επικριθεί για δυναμική παρέμβαση και υπέρ-
μετρη βία, την επόμενη φορά εφαρμόζει τη μέθοδο 
της απάθειας! Κατά καιρούς, μάλιστα, έγιναν και 

δηλώσεις του στυλ, «Αν συνεχιστούν τα επεισόδια 
δεν θα αστυνομεύουμε!» Είναι σαν να λέμε ότι αν 
συνεχιστεί η εγκληματικότητα, θα καταργήσουμε 
την Αστυνομία! 

Μεγάλη ευθύνη φέρουμε και οι δημοσιογράφοι. 
Η υπερπροβολή των επεισοδίων δίνει υπόσταση 
σε αυτούς που τα κάνουν. Η συνεχής προβολή των 
παραγόντων να κάνουν παράπονα για τη διαιτησία 
προκαλεί φανατισμό, όπως και οι λεγόμενες «εκ-
πομπές των φιλάθλων» οι οποίες έχουν γίνει πεδίο 
αντιπαράθεσης και εξάπτουν τα πνεύματα.

Όσο δεν κτυπάμε το κακό στη ρίζα του, θα μένουμε 
πάντα στον ίδιο παρονομαστή. Πολλά μπορούν να 
γίνουν από όλους. Η Αστυνομία μπορεί να κάνει 
περισσότερες συλλήψεις και καλύτερο σχεδιασμό.

Τα σωματεία, που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη, 
θα πρέπει χωρίς συναισθηματισμούς  να επικηρύ-
ξουν αυτούς που διασύρουν. Τα κλειστά κυκλώματα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι νομοθεσίες να 
τεθούν σε εφαρμογή. 

Το κυριότερο από όλα είναι να κοιτάξει ο καθένας 
που εμπλέκεται στον αθλητισμό να αναλάβει τις 
ευθύνες που του αναλογούν. Αν ο καθένας «κα-
θαρίσει» το σπίτι του, τότε τα πράγματα θα γίνουν 
καλύτερα. Επειδή όμως κανείς δεν έχει τη διάθεση 
να το κάνει, τότε στο σημείο που φτάσαμε πρέπει 
να σφίξουν τα ζωνάρια. Οι ποινές πρέπει να είναι 
αυστηρές και αποτρεπτικές. Βλέπουμε πως συμπε-

ριφέρεται η ΟΥΕΦΑ σε ανάλογες περιπτώσεις με 
αποτέλεσμα η βία να έχει περιοριστεί αρκετά σε 
Ευρωπαϊκούς αγώνες. Το μοντέλο αντιμετώπισης 
των προβλημάτων βίας δεν χρειάζεται να το ανακα-
λύψουμε στην Κύπρο. Μπορούμε απλά να αντιγρά-
ψουμε τις μεθόδους που εφάρμοσαν άλλα κράτη. 
Το θέμα είναι αν θέλουμε να το κάνουμε.   

3.  Ποια η θέση σας για την κάρτα φιλά-
θλου;
Η κάρτα φιλάθλου δεν είναι πανάκεια και ούτε θα 
λύσει όλα τα προβλήματα ως διά μαγείας. Με το 
συγκεκριμένο μέτρο γίνεται προσπάθεια να πατα-
χθεί η ανωνυμία. Η φετινή εμπειρία όμως έχει απο-
δείξει ότι η απουσία των οργανωμένων οπαδών έχει 
μειώσει στο ελάχιστο τα κρούσματα βίας. Πιστεύω, 
λοιπόν, ότι η ρίζα του κακού είναι σε μεγάλο βαθμό 
η ανεξέλεγκτη  δράση των οργανωμένων οπαδών.

 Ίσως, λοιπόν, το μέτρο της κάρτας οπαδού να πρέ-
πει να περιοριστεί στους οργανωμένους οπαδούς. 
Εξάλλου, δεν είναι νομίζω τυχαίο ότι από τους 
οργανωμένους έχει προκληθεί η μεγαλύτερη αντί-
δραση, ακριβώς, γιατί θέλουν να συνεχίσουν ανε-
νόχλητοι να προκαλούν προβλήματα στα γήπεδα. 

Η κάρτα φιλάθλου δεν είναι πανάκεια
και δε θα λύσει, ως δια μαγείας, τα προβλήματα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΡΙΚ ΝΤΙΝΟ ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗ

Η απουσία των οργανωμένων οπαδών έχει μειώσει στο ελάχιστο τα κρούσματα βίας

Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Μαρία Πεττεμερίδου, Γ4
Ραφαέλα Γεωργίου, Γ4

Συνέντευξη
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Η κάρτα φιλάθλου, σε συνδυασμό με άλλα 
μέτρα και ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
από όλους, είναι ένα θετικό βήμα για την 

καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα, τονίζει ο αθλητι-
κογράφος και αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος 
του τηλεοπτικού σταθμού Mega Ανδρέας Αναστασίου.

Αναφερόμενος στα θέμα της βίας στα γήπεδα ο κ. Ανα-
στασίου υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός εκ της φύσεως 
του δεν παράγει βία. Το πρόβλημα της βίας και της νε-
ανικής παραβατικότητας είναι ευρύτερα κοινωνικό και 
ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κοινωνία 
ως σύνολο, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Ανδρέα Αναστασίου 
είναι η παρακάτω:

Πώς βλέπετε την πορεία των κυπριακών ομά-
δων στην Ευρώπη;
Η πορεία των ομάδων μας στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα 
μπορεί να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή, αφού έβαλε για 
τα καλά την Κύπρο στον ευρωπαϊκό χάρτη και αποτε-
λεί συνάμα τον καλύτερο πρεσβευτή της Κύπρου στο 
εξωτερικό.

Το ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανελλιπώς κυ-
πριακές ομάδες στους ομίλους τόσο του Τσάμπιονς 
Λιγκ (Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ), όσο και του Γιουρόπα Λιγκ 
( ΑΕΚ, Απόλλων, ΑΕΛ) αποτελεί ένα όνειρο που έγινε 
πραγματικότητα.

Παρά τους χαμηλούς προϋπολογισμούς οι κυπριακοί 
σύλλογοι δεν είναι ο φτωχός συγγενείς και ο «σάκος 
του μποξ», αφού με στοχοπροσήλωση, θέληση  και 
προγραμματισμό έχουν πανηγυρίσει σημαντικές επιτυ-
χίες με πιο τρανταχτό παράδειγμα την επική πρόκριση 
του ΑΠΟΕΛ στους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής 
διοργάνωσης το 2012.
 
Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 
της βίας στα γήπεδα;
Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι ο αθλητισμός εκ της φύσεως 
του δεν παράγει βία. Το πρόβλημα της βίας  και της νε-
ανικής παραβατικότητας είναι ευρύτερα κοινωνικό και 
ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κοινωνία 
ως σύνολο. Η ατιμωρησία, η ανωνυμία  μέσα στη μάζα 
της κερκίδας, τα προβλήματα που κουβαλά ο καθένας 
στο γήπεδο (π.χ ανεργία), η έλλειψη παιδείας και φί-

λαθλης κουλτούρας,  είναι οι βασικοί λόγοι  για τους 
οποίους οι ταραξίες βρίσκουν «πεδίον δόξης λαμπρό» 
μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.
 
Η ανοχή ΟΛΩΝ σε τέτοιους είδους φαινόμενα πρέπει 
να είναι μηδενική και η αντιμετώπιση τους συλλογική.
 
Τα μέτρα για αντιμετωπίσει της βίας πρέπει να είναι 
προληπτικά και κατασταλτικά. Μια ποινή λειτουργεί τι-
μωρητικά για τους δράστες και αποτρεπτικά για τους 
υπόλοιπους.
 
Η απόκτηση της σωστής προπαίδειας, η αποτίναξη του 
φανατισμού, της καχυποψίας, της προκατάληψης είναι 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
 
Σ’ αυτό το κομμάτι σημαντικός είναι και ο δικό σας ρό-

λος ως σημερινοί και αυριανοί φίλαθλοι. Δεν πρέπει να 
αφήνετε τους διάφορους επιτήδειους να μολύνουν την 
ψυχή,  την καρδιά σας, τη σκέψη και τις αντιδράσεις 
σας.
 Πρέπει  να συμβάλλετε εποικοδομητικά ώστε να σπά-
σουν τα τείχη του μίσους και του φανατισμού.

Οι υγειώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι, που είναι η συντριπτι-
κή πλειοψηφία,  πρέπει να αποβάλουν από τα γήπεδα 
τους χούλιγκαν.

Οι παίκτες είναι αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά, ενώ πολ-
λοί είναι και φίλοι μεταξύ τους έξω από τα γήπεδα. 
Η ζωή δεν ξεκινά, ούτε τελειώνει μέσα στα γήπεδα. Η 
ζωή έχει πολλές χαρές και προβλήματα για να μένου-
με στα μικρά των γηπέδων.

Ποια η θέση σας για την κάρτα φιλάθλου;
 
Η κάρτα φιλάθλου, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα και 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν από όλους, είναι ένα 
θετικό βήμα για την καταπολέμηση της βίας στα γήπε-
δα γιατί στοχεύει στην κατάργηση της ανωνυμίας.  Με 
την κάρτα φιλάθλου οι χούλιγκαν θα ταυτοποιούνται 
και θα υπόκεινται στις συνέπειες των πράξεων τους με 
βάση τους νόμους.     
 
Τα περί φακελώματος, που επικαλούνται οι οργανωμέ-
νοι οπαδοί, είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Οι φίλαθλοι 
δίνουν χωρίς πρόβλημα όλα τα προσωπικά τους δεδο-
μένα για να πάρουν εισιτήριο διαρκείας των ομάδων 
τους. Από την Τράπεζα μέχρι το μπακάλικο της γειτο-
νιάς μας δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία χωρίς 

πρόβλημα.
 
Σε άλλες χώρες η κάρτα φιλάθλου εκδίδεται από τις 
ίδιες τις ομάδες, αλλά στην Κύπρο οι ομάδες φοβού-
νται τις αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών τους 
και δήλωσαν αδυναμία στην έκδοση.
 
Το ότι οι οργανωμένοι οπαδοί όλων των ομάδων έχουν 
δαιμονοποιήση την κάρτα φιλάθλου δείχνει πως φο-
βούνται και κάτι θέλουν να αποφύγουν, γιατί όπως λέει 
και ο λαός μας «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φο-
βάται».
 
Ευχαριστώ για τη συνεργασία

Θετικό βήμα για την καταπολέμηση 
της βίας στα γήπεδα η κάρτα φιλάθλου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MEGA ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Ελισάβετ Χριστοδούλου, Γ1
Άντρεα Φιλίππου, Γ4
Ραφαέλλα Γεωργίου, Γ4
Άντρεα Κωνσταντίνου, Γ4

Το πρόβλημα της 
βίας και της νεανικής 

παραβατικότητας είναι 
ευρύτερα κοινωνικό

Ποδόσφαιρο: Πειθαρχία, σεβασμός, αλληλεγγύη

Π ολλοί προσπάθησαν να ερ-
μηνεύσουν την έννοια Πο-
δόσφαιρο. Όμως κανείς 

δεν τα κατάφερε. Χρειάζεται να 
δουλέψεις σκληρά για να καταλά-
βεις τη σημασία του. Χρειάζεται να 
γίνεις ένας ‘’πολεμιστής’’ που δεν 
θα τα παρατήσεις ποτέ κι όσο κι αν 
πέφτεις, θα μπορείς να σηκώνεσαι 
ξανά μετά από κάθε πτώση. Κι εδώ είναι 
που παρουσιάζονται τα ερωτήματα..

Πώς να ξέρεις τι είναι αγάπη,
αν δεν ήσουν ποτέ οπαδός μιας ομάδας;
Πώς να ξέρεις τι είναι πόνος,
αν ποτέ δεν χτύπησες σε έναν αγώνα;
Πώς να ξέρεις τι είναι ευχαρίστηση,
αν ποτέ δεν έκανες το γύρο του θριάμβου;
Άκουσέ με, εάν το επιθυμείς...
Πώς να ξέρεις τι είναι αλληλεγγύη,
αν ποτέ δεν βοήθησες το συμπαίκτη σου;
Πώς να ξέρεις τι είναι φιλία,
αν ποτέ δεν δημιούργησες φίλους μέσα από 

έναν αγώνα;
Πώς να ξέρεις τι είναι μοναξιά,

αν ποτέ δεν πήρες τη μπάλα από 
τα δίκτυα, όταν σου τελείωσαν 
οι ελπίδες από
μόνο ένα γκολ στο τελευταίο 
λεπτό;

Πώς να ξέρεις τι είναι αϋπνία,
αν ποτέ δεν έμεινες ξάγρυπνος, 

γιατί ο αυριανός αγώνας είναι σημα-
ντικός;

Κοίτα φίλε... Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πειθαρ-
χία, Σεβασμός, Αλληλεγγύη. Στιγμές που αποδει-
κνύουν ότι ζώντας με το ποδόσφαιρο μαθαίνεις 
να ζεις κι εκεί έξω, όσο υπερβολικό κι αν ακού-
γεται. Μαθαίνεις να λέγεσαι άνθρωπος, να έχεις 
σωστή συμπεριφορά και να κυνηγάς τα όνειρά 
σου. Για κάποιους το ποδόσφαιρο είναι τρόπος 
ζωής. Ένα όνειρο στο οποίο αφιερώνουν τη ζωή 
τους από μικρά παιδιά. Κι όλοι εσείς που δεν ξέ-
ρατε τι είναι ποδόσφαιρο, τώρα καταλάβατε ότι τα 
λόγια είναι περιττά.

Χαρά Χαραλάμπους, Γ5

Συνέντευξη
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Έ νας καταξιωμένος ποδοσφαιριστής, που 
εκτός από τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, κατάφερε 
να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και 

της Εθνικής Κύπρου είναι ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπί-
δης.

Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε μας μιλά για την 
πορεία της ομάδας του, τα σχέδια του, τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισε.

Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη είναι 
η παρακάτω:

1.Ποιοι είναι οι στόχοι του ΑΠΟΕΛ φέτος και 
γενικά ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι;

Οι στόχοι του ΑΠΟΕΛ φέτος είναι οι στόχοι που έχει 
η ομάδα κάθε χρόνο, δηλαδή να πρωταγωνιστεί, να 
πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει το κύπελλο και ό,τι τίτ-
λο υπάρχει στην Κύπρο γενικά να τον κατακτήσει. Το 
ΑΠΟΕΛ είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου και ο 
στόχος αυτής της ομάδας, με βάση και τους παίκτες 
που έχουμε αυτή την στιγμή εδώ, είναι  πάντοτε να πρω-
ταγωνιστεί και να είναι στην πρώτη θέση. Εμένα οι στό-
χοι μου προσωπικά είναι πάντοτε φυσικά να είμαι στην 
ομάδα, να αγωνίζομαι, να βοηθώ την ομάδα. Σίγουρα 
φέτος το ξεκίνημα δεν ήταν τόσο καλό λόγω κάποιου 
τραυματισμού που υπήρξε στην πορεία αλλά θεωρώ 
ότι με πάρα πολύ πίστη στο Θεό, πίστη στο εαυτό μου 
και πάρα πολλή προσπάθεια και προπόνηση θα επα-
νέλθω δυνατός και έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα.  

2.Πώς κρίνετε την πορεία της ομάδας σας 
μέχρι σήμερα ;

Θεωρώ ότι είναι επιτυχής η πορεία της ομάδας μου μέ-
χρι τώρα, γιατί ο μέγιστος στόχος την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο ήταν η είσοδος στους Ομίλους του Champions 
League, κάτι που επιτεύχθηκε και ήταν μέγιστος στό-
χος για τη χρονιά. Μέχρι τώρα η πορεία βαθμολογικά 
πάει όπως ακριβώς την θέλουμε, είμαστε στην πρώτη 
θέση. Είμαστε πρωταθλητές χειμώνα και θεωρώ ότι 
μπορεί να μην παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο που 
μπορεί να παίξει το ΑΠΟΕΛ, αλλά τουλάχιστον είμα-
στε η πιο σταθερή ομάδα από όλες στο κυπριακό πρω-
τάθλημα. Βέβαια, μπορούμε να παίξουμε καλύτερα 
και να δείξουμε ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.

3.Πώς κρίνετε την πορεία σας στο Champions 
League; Η ομάδα αντιμετώπισε μεγάλες και 
δυνατές ομάδες και μεγάλα αστέρια;

Θεωρώ ότι από την κλήρωση είχαμε αντιληφθεί τη 
δυσκολία του Ομίλου. Οι τρεις ομάδες είναι τεράστι-
ες δυναμικές ομάδες, μεγαθήρια του ποδοσφαίρου. 
Προσωπική μου άποψη είναι ότι σε κάποια παιχνίδια 
σταθήκαμε αρκετά καλά στο ύψος των περιστάσεων, 
είχαμε πάρα πολύ καλή αγωνιστική παρουσία και μπο-
ρούσαμε να πάρουμε και καλύτερο αποτέλεσμα  από 

αυτά που πήραμε. Σε κάποια άλλα φυσικά μπορούσα-
με να έχουμε καλύτερη απόδοση, αλλά εν κατακλείδι 
και τελειώνοντας το Champions League μπορώ να πω 
ότι το ΑΠΟΕΛ είχε μια μέτρια προς καλή εμφάνιση 
στους Ομίλους.

 
4.Πες μας λίγα λόγια για τη φανέλα της Εθνι-
κής.

Η εθνική ομάδα είναι ο μέγιστος στόχος κάθε ποδο-
σφαιριστή. Από τη μέρα που παίζεις ποδόσφαιρο και 
αγωνίζεσαι θέλεις να φορέσεις και τη φανέλα της 
εθνικής. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλων των ηλικιών 
πρέπει να έχουν κατά νου πάντοτε το εθνικό συγκρότη-
μα και να δίνουν μέγιστη σημασία.  Ακούγονται πάρα 
πολλά γύρω από αυτό το θέμα. Εγώ είμαι υπέρ και θε-
ωρώ ότι όσοι αγωνίζονται είτε παίζουν στο ποδόσφαι-
ρο είτε σε οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να έχουν στό-
χο να αγωνιστούν στην Εθνική. Η Εθνική είναι πάντοτε 
Εθνική και πρέπει να αντιπροσωπεύουμε τη χώρα μας 
όπου πάμε στο εξωτερικό ή σε αγώνες που διεξάγο-
νται στην Κύπρο. Πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο μας 
εαυτό, γιατί αντιπροσωπεύουμε τη χώρα μας. Όλοι 
προερχόμαστε από  την Κύπρο.

  
5.Ποια είναι η άποψή σας για την κάρτα φι-
λάθλου;

Είμαι θετικός. Προσωπικά είμαι θετικός, γιατί είναι 
κάτι το οποίο γίνεται στο εξωτερικό, είναι κάτι το οποίο 
μακροχρόνια μειώνει τη βία στα γήπεδα και οτιδήποτε 
μειώνει τη βία στα γήπεδα και μπορεί να συμμαζέψει 
αυτό το πακέτο το οποίο ονομάζεται εγκληματικότητα, 
φανατισμός και γενικά βία στα γήπεδα πρέπει όλοι 
μας να ενισχύουμε. Φυσικά υπάρχουν οπαδοί οι οποί-
οι επαναστατούν και θέλουν να δείξουν ένα πρόσωπο 
αντίδρασης, αλλά θεωρώ ότι κάτι το οποίο μπορού-
με να κάνουμε, για να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο 
μας να κάνει βήμα προόδου πρέπει να το κάνουμε. 
Ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε απαράδεχτα συμβά-
ντα. Εμείς ως ομάδα πήγαμε και είδαμε οπαδό μας ο 
οποίος έχασε το μάτι, άλλος σκοτώθηκε. Μιλούμε για 
πράγματα τα οποία ήταν εκτός του κλίματος του οποί-
ου θέλουμε να έχουμε στα γήπεδα.

6.Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την 
εμπειρία σας;

Από μικρός ονειρευόμουν να παίξω στο ΑΠΟΕΛ και 
κατέκτησα αυτό το όνειρο. Μετά επιθυμούσα να πάω 
στο εξωτερικό να πάω σε μία μεγάλη ομάδα όπως ο 

Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Όταν πήγα στον Πα-
ναθηναϊκό είχα εκπληρώσει ένα τεράστιο όνειρο που 
είχα. Φυσικά τότε οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετι-
κές. Ήταν πολύ ανώτερο το επίπεδο από ότι ήταν το 
ΑΠΟΕΛ το 2004 που πήγα εγώ. Βέβαια η πορεία του 
χρόνου και της ποδοσφαιρικής μου καριέρας στο εξω-
τερικό ήταν κάτι το διαφορετικό. Ερχόμενος πίσω στο 
ΑΠΟΕΛ με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί έζησα τις πιο 
μεγάλες  ιστορικές στιγμές αυτής της ομάδας. Ήμουν 
παρόν, ήμουν ένας από τους παίκτες που έδωσαν το 
στίγμα τους σε αυτές τις στιγμές και ήδη το ΑΠΟΕΛ 
ανέβηκε πάρα πολλά επίπεδα και έκανε πολλά σημά-
δια προόδου τα τελευταία χρόνια και μπορεί φυσικά 
να ανταγωνιστεί ομάδες και της Ελλάδας και του εξω-
τερικού ισάξια πλέον.

7.Πώς ένιωσες, όταν μπήκες στο γήπεδο με 
τέτοιες μεγάλες ομάδες και αντιμετώπισες 
αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές;

Νιώθεις αρκετά ωραία. Κατ’ αρχήν νιώθεις περήφα-
νος για τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και ως ποδοσφαι-
ριστής αλλά και ως ομάδα καταφέρνεις να φτάσεις 
τον εαυτό σου και την ομάδα σε ένα επίπεδο. Ανταγω-
νίζεσαι τέτοιου επιπέδου ποδοσφαιριστές και ομάδες. 
Προσωπικά, όταν είμαι στον αγωνιστικό χώρο, νιώθω 
ότι πάντα έχω την αυτοπεποίθηση και την περηφάνια, 
ότι μπορώ να ανταγωνιστώ οποιονδήποτε, δηλαδή 
θέλω να νιώθω αυτό το κίνητρο ότι μπορώ να παίξω 
εναντίον και του Ronaldo και του Μessi και του οποιου-
δήποτε ποδοσφαιριστή. Φυσικά εκείνοι είναι καλύτε-
ροι από εμάς, γιατί το ποδόσφαιρό τους βρίσκεται σε 
άλλα επίπεδα, αλλά πάντοτε πρέπει να βάζω τον εαυτό 
μου σε μία προδιάθεση ότι μπορώ και εγώ να δείξω 
τον καλύτερο μου εαυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 
Πάντως δεν νιώθω φόβο. Νιώθω όμορφα, άλλα ποτέ 
φόβο.
 
8.Είστε ένας από τους αρχηγούς της ομά-
δας. Ποιος είναι ο ρόλος και πώς βλέπεις το 
ρόλο του αρχηγού μέσα σε μια ομάδα;

Θεωρώ ότι είμαι και εγώ ένας ποδοσφαιριστής αυτής 
της ομάδας, δεν είμαι κάτι παραπάνω. Απλώς σε κά-
ποια κομμάτια τα οποία χρειάζεται κάποιοι ποδοσφαι-
ριστές να αντιπροσωπεύονται από ένα δύο τρία  άτομα 
οριζόμαστε 4-5 άτομα ως αρχηγοί. Θεωρώ ότι, επειδή 
είμαι χρόνια στο ΑΠΟΕΛ γνωρίζω ποια είναι  η ομά-
δα, γνωρίζω τις ανάγκες της ομάδας και τι χρειάζεται 
κάποιες φορές. Μπορώ με το δικό μου τρόπο να βο-
ηθήσω κάπως περισσότερο την όλη κατάσταση, αλλά 
δεν θεωρώ ότι ο αρχηγός είναι κάτι περισσότερο ή 
λιγότερο από οποιονδήποτε άλλον. 

Ένας καταξιωμένος ποδοσφαιριστής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ο διεθνής 
ποδοσφαιριστής μιλά 
για όλα σε αποκαλυπτική 
συνέντευξή του στην 
εφημερίδα μας

Χαρά Χαραλάμπους, Γ5
Δημιάνα Λουκά, Γ5

Συνέντευξη
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“Είμαι περήφανος που αγωνίζομαι 
με τα χρώματα της Εθνικής Κύπρου”

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ: Ο ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

O Αντώνης Γιωργαλλίδης είναι ένας από 
τους καλύτερους τερματοφύλακες της 
Εθνικής Κύπρου και γενικότερα του Κυ-

πριακού Πρωταθλήματος. Έχει αγωνιστεί σε τρεις 
Κυπριακές ομάδες. Το ντεπούτο του το έκανε στην 
Ανόρθωση, μετά μεταγράφηκε στην Ομόνοια και τέ-
λος στην Αλκή. Δεν έμεινε όμως εντός συνόρων, κα-
θώς έχει αγωνιστεί και με την ερυθρόλευκη φανέλα 
του Πλατανιά. Μετά τον Πλατανιά μεταγράφηκε και 
πάλι στην Ομόνοια.

Μετά από αρκετές προσπάθειες ήρθαμε σε επαφή 
με το διεθνή τερματοφύλακα και συζητήσαμε για το 
Κυπριακό Πρωτάθλημα και για τα θέματα που τον απα-
σχολούν.
Ο τερματοφύλακας των πρασίνων της Λευκωσίας ανα-
φέρεται στην κάρτα φιλάθλου τονίζοντας ότι είναι ένα 
μέτρο που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Ο ίδιος 
καλεί τον κόσμο πίσω στα γήπεδα , γιατί όλοι οι ποδο-
σφαιριστές ανά τον κόσμο θα ήθελαν να βλέπουν τα 
γήπεδα κατάμεστα.

Μετά από αρκετή συζήτηση τη σκυτάλη πήρε 
το επόμενο θέμα που είναι το ποδόσφαιρο 
του παρελθόντος, όταν ήταν στις πρώτες χρο-
νιές που αγωνιζόταν  αλλά και του σήμερα. Εκ 
πείρας, όπως αναφέρει ,όταν ξεκίνησε το πο-
δόσφαιρο αγωνίζονταν πολλοί Κύπριοι μαζί 
του και επικρατούσε ένα πιο οικογενειακό κλί-
μα στις ομάδες. Σήμερα υπάρχουν περισσό-
τεροι ξένοι σε μια ομάδα και αυτό οφείλεται 
στο ότι έχουν καλύτερη ποιότητα και προσφέ-
ρουν θέαμα. Εκφράζει τη δυσαρέσκεια του, 
γιατί οι  ομάδες δεν δίνουν αρκετή σημασία 
στις ακαδημίες τους για τον εντοπισμό Κύπρι-
ων ποδοσφαιριστών που έχουν προοπτικές.

Ο Αντώνης αναφέρθηκε στο ρατσισμό και 
δήλωσε πως τέτοια φαινόμενα πρέπει να 
σταματήσουν από όπου και αν προέρχονται. 
Πρόσθεσε ότι όλοι είμαστε ίσοι και θα πρέπει 
να τιμωρηθούν όσοι έχουν τέτοιο μίσος κατά 
συνανθρώπων τους που δεν τους έβλαψαν. 
Κατά την άποψή του ένας ποδοσφαιρικός 
αγώνας διαρκεί μόνο 90 λεπτά και μόνα αυτά 
τα λεπτά είμαστε αντίπαλοι με κάποιους, όπως τονίζει 
χαρακτηριστικά.

Ως διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Κύπρου έχει 
αγωνιστεί σε αρκετά παιχνίδια και μοιράστηκε μαζί 

μας τις εμπειρίες του. Αρχικά μας είπε πως νιώθει πε-
ρήφανος που έχει αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας σε 
ευρωπαϊκούς αλλά και σε παγκόσμιους αγώνες. Ευ-
χαριστεί όλους όσοι πίστεψαν σε αυτόν και ακόμα πι-
στεύουν, αφού είναι μεγάλη του τιμή να εκπροσωπεί τη 

μικρή μας Κύπρο και νιώθει ικανοποιημένος. Νιώθω, 
είπε χαρακτηριστικά, ότι δικαιώθηκαν οι κόποι τόσων 
χρόνων.

Κανένας  δεν μπορεί  να πει όμως πως όλα ήταν εύ-

κολα στην καριέρα του Αντώνη Γιωργαλλίδη. Προς το 
τέλος της συζήτησης μας έχει αναφέρει πως με τη βο-
ήθεια του Θεού, που του είναι ευγνώμων και κάποιων 
άλλων ανθρώπων, έφτασε σε μια λαμπρή καριέρα. Δεν 
φτάνει μόνο η πίστη αλλά χρειάζονται και πολλές θυ-
σίες τονίζει εμφντικά.
Το ποδόσφαιρο για τον Αντώνη είναι ολόκληρη η ζωή 
του που της δίνει μια ιδιαίτερη νότα. Θα ήθελε, λέει, 
να συνεχίσει στο χώρο του ποδοσφαίρου και από όσα 
μας εκμυστηρεύτηκε θα  συνεχίσει ως προπονητής 
τερματοφυλάκων Ακαδημιών της Ομόνοιας.
Εκ μέρους της εφημερίδας μας θα θέλαμε να πούμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το Θρύλο του κυπρι-
ακού πρωταθλήματος, καθώς μας φιλοξένησε άψογα 
και μας αφιέρωσε αρκετή ώρα, για να μας μιλήσει.

Κυριάκος Αρναούτης, Γ6
Αντρέας Τσαγγάρη, Γ1
Γιώργος Γλαύκου, Γ6
Μάριος Ρούσου, Γ1

Συνέντευξη
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Μ ακροπρόθεσμος στόχος και όνειρο 
ζωής της πρωταθλήτριας μας και 
παγκοσμιονίκης στους φοιτητικούς 

αγώνες Λεοντίας Καλλένου είναι η συμμετοχή 
της στους Ολυμπιακούς αγώνες της Βραζιλίας το 
2016. Παράλληλα, θα αποφοιτήσει από το πανε-
πιστήμιο και θα συνεχίσει την καριέρα της ως επαγ-
γελματίας αθλήτρια.

Αυτά πηγάζουν από τη συνέντευξη της πρωταθλή-
τριας Λεοντίας Καλλένου, η οποία σε συνέντευξη 
της στην εφημερίδα μας, μιλά για τη ζωή της, τα 
προβλήματα της και πως καταφέρνει να κάνει πρω-
ταθλητισμό και παράλληλα να σπουδάζει.

Η συνέντευξη με τη Λεοντία Καλλένου είναι η πα-
ρακάτω:

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις σπουδά-
ζοντας και παράλληλα κάνοντας πρωτα-
θλητισμό;

Όπως είναι αναμενόμενο είναι αρκετά κουραστι-
κό να συνδυάζεις τον αθλητισμό με τα ακαδημαϊ-
κά. Είναι κάποιες φορές που νιώθω κατάκοπη και 
εξαντλημένη από την προπόνηση και το μόνο που 
θέλω είναι να ξεκουραστώ και να χαλαρώσω, μα 
δεν μπορώ, γιατί έχω του κόσμου τη μελέτη. Είναι 
και κάποιες άλλες που θέλω να διαβάσω, μα δεν 
βρίσκω το χρόνο και το κουράγιο λόγω της καθημε-
ρινής και εξουθενωτικής προπόνησης. Οι σκληρές 
προπονήσεις και τα αδιάκοπα μαθήματα αποτελόυν 
ένα φαύλο κύκλο για εμένα που δεν έχουν τελειω-

μό. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που 
βρίσκω καθημερινά μπροστά μου, διαμόρφωσαν 
το χαρακτήρα μου και με έκαναν πιο πειθαρχημένη 
και οργανωμένη. Ξέρω πολύ καλά πως τίποτα σε 
αυτή τη ζωή δεν είναι εύκολο αλλά ταυτόχρονα τί-
ποτα δεν είναι αδύνατο. Κρατάω πάντα στην καρδιά 
και στο μυαλό τα λόγια της μητέρας μου, η οποία 
τυχαίνει να είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, που 
συχνά μου υπενθυμίζει το πόσο σημαντική είναι η 
θετική σκέψη σε οτιδήποτε και αν κάνω. Πλέον έμα-
θα πως χωρίς θέληση τίποτα δεν γίνεται. Αν θες να 
πετύχεις στη ζωή σου, οφείλεις να αντιμετωπίσεις 
κάθε δυσκολία συλλέγοντας μόνο τα θετικά από 
αυτήν. 

Ποιο μήνυμα στέλλεις προς τους νέους 
και νέες που θέλουν να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα σου;

Για να είμαι ειλικρινής, όταν οι νέοι με θεωρούν πα-
ράδειγμα προς μίμηση μου έρχεται να γελάσω! Πα-
ρόλα αυτά με μεγάλη χαρά θα μοιραστώ μαζί σας 
τον τρόπο σκέψης μου, γιατί στην τελική το μυαλό 
και η καρδιά είναι αυτά που έχουν τη δύναμη να 
αλλάξουν τα πάντα. 

Κατ’ αρχή, η ζωή θέλει τρέλα και η επιτυχία θέλει 
κότσια! Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι, για να γί-
νουμε αριστούχοι, ακαδημαικοί, πρωταθλητές ή 
ό,τι άλλο η κοινωνία θεωρεί επιτυχημένο. Ο κάθε 
ένας από εμάς είναι φτιαγμένος για κάτι διαφορε-
τικό. Στο χέρι σου είναι να το ανακαλύψεις και να 
πολεμήσεις για αυτό. Φυσικά, η ζωή δεν τα φέρνει 

πάντοτε όπως τα θέλει κανείς. Το θέμα είναι πως 
μέσα από τις δυσκολίες και τα λάθη, πρέπει κανείς 
να κράτα τα θετικά στοιχεία και να προχωρά. Κάθε 
δυσκολία είναι μια εμπειρία που βοηθά το άτομο να 
εξελιχθεί. Το δικό μου το ταξίδι δεν αποτελεί εξαί-
ρεση, αφού συνάντησα και εγώ πολλά εμπόδια που 
έκαναν όλο και πιο δύσκολο το έργο μου. Παρόλα 
αυτά, έμαθα να σηκώνομαι ακόμα πιο δυνατή μετά 
από κάθε πτώση και να σφίγγω τα δόντια. Η αγάπη 
μου για τον αθλητισμό είναι τόσο μεγάλη που μου 
δίνει δύναμη να πολεμώ για τα όνειρα μου και να τα 
κάνω πραγματικότητα. 

Είναι στα αλήθεια τόσο απλό! Ακολουθήστε τα 
θέλω σας όσο είναι καιρός, αγκαλιάστε τη ζωή, 
γελάστε, αγαπήστε, και παρτε δύναμη από τους αν-
θρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Απολαύστε τη 
διαδικασία της δημιουργίας.  

Αυτή είναι η ζωή σου. Αυτά είναι τα όνειρά σου. Αυ-
τός είναι ο δικός σου χρόνος. Απόλαυσε το ταξίδι. 
 
Ποια τα μελλοντικά σου σχέδια;

Μακροπρόθεσμος στόχος και όνειρο ζωής είναι 
η συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Βραζιλίας το 2016.  Έπειτα θέλω να αποφοιτήσω 
από το πανεπιστήμιο και να συνεχίσω την αθλητική 
μου καριέρα ως επαγγελματίας αθλήτρια.

Όνειρο ζωής
η συμμετοχή
στους Ολυμπιακούς 
της Βραζιλίας

ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ

Η πρωταθλήτριά μας, μάς μιλά για τα σχέδιά της 
και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε

Νίκη Θρουμπάρη, Γ4
Αθηνά Μαυρομμάτη, Γ2
Ανδρέας Τσαγγάρης, Γ1
Χαρά Χαραλάμπους, Γ5
Βασιλική Μηνά, Γ3

Συνέντευξη
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Έ νας πρωταθλητής, που προσέφερε στην 
πατρίδα μας πολλές διακρίσεις και με-
τάλλια, σε πολλούς διεθνείς αγώνες, 

βρίσκεται ανάμεσα μας, φοιτά στο 
σχολείο μας.

Πρόκειται για το φίλο και συμ-
μαθητή μας Ανδρέα Βίκτωρος 
πρωταθλητή στο καράτε, που 
μας κάνει όλους περήφανους.
Σε συνέντευξή του στην εφη-
μερίδα μας ο Ανδρέας μας 

μιλά για τις επιτυχίες του και τους 
στόχους του.

Η συνέντευξη είναι η παρακάτω:

Τι επιτυχίες είχες μέχρι σήμερα και σε ποια 
τουρνουά έχεις συμμετέχει;
Τα τελευταία  τρία χρόνια μετά από αρκετές προ-
σπάθειες κατάφερα να πάρω τα εξής μετάλλια. Με 
συμμετοχή στους Βαλκανικούς αγώνες το Σεπτέμ-
βριο του 2012 πήρα την πρώτη θέση. Το 2013 κα-
τέκτησα για 3η φορά το παγκύπριο αλλά δεν έμεινα 
μόνο εδώ, καθώς λίγο αργότερα πήγα σε παγκό-
σμιο πρωτάθλημα στην Αγγλία και πιο συγκεκριμέ-

να στο Wodo Rio όπου πήρα την 1η θέση. Το  2014 
έλαβα μέρος στους αγώνες των Μικρών Κρατών 
Ευρώπης κατακτώντας την 1η θέση στο ατομικό 
και την 2η στο ομαδικό. Στην Κύπρο είχα εξαιρετι-
κά αποτελέσματα, καθώς κατέκτησα για ακόμα μια 

φορά το παγκύπριο και την 1η θέση στο ομαδικό.

Πού θα αφιέρωνες τις νίκες σου και τα επι-
τεύγματα σου;
Τις νίκες μου θα ήθελα να τις αφιερώσω στην οι-

κογένεια μου η οποία μου έδινε δύναμη να εκπλη-
ρώσω τους στόχους μου. Επίσης, με βοήθησε οι-
κονομικά, αφού χρειάστηκαν πολλά έξοδα για την 
προετοιμασία και όλα αυτά τα ταξίδια. Δεν θα μπο-
ρούσα όμως να παραλείψω τη βοήθεια από τους 
συμμαθητές μου που πραγματικά στάθηκαν δίπλα 
μου αυτά τα τρία χρόνια.

Τι νιώθεις πριν και μετά από κάθε αγώνα;
Πριν από τον αγώνα συνήθως έχω αρκετό άγχος, 
αλλά όταν ξεκινήσει ο αγώνας είμαι απόλυτα συ-
γκεντρωμένος. Μετά των αγώνα ανακουφίζομαι, 
καθώς βγάζω ασπροπρόσωπους όλους όσους βα-
σίστηκαν πάνω μου.

Τι σκέφτεσαι για το μέλλον όσον αφορά 
το άθλημά σου; Έχεις θέσει κάποιους στό-
χους; Ποιοι είναι οι στόχοι σου;
Το καράτε είναι  κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα, 
αλλά θεωρώ πως είναι αβέβαιο το μέλλον. Έχω 
ψηλά τον πήχη και θα προσπαθήσω για ότι καλύ-
τερο τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και ομαδικό. 
Θα ήθελα να το κρατήσω ως χόμπυ, αφού θέλω να 
περάσω στη Σχολή Ευελπίδων.

Ένας πρωταθλητής ανάμεσά μας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ

Κυριάκος Αρναούτης, Γ6

Μ ε κόπους, σκληρή προπόνηση και θέληση η μαθήτρια του 
Β3 του σχοελίου μας Γιακότα Γιαρόχ, κατάφερε να ανέλθει 
στο βάθρο και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στους πα-
γκύπριους αγώνες καράτε.

Η Γιακότα προπονείται συστηματικά κάθε βδομά-
δα και θα συνεχίσει την όλη προσπάθειά της, γιατί 
όπως μας τονίζει διψά για διακρίσεις.

Είναι ο τρίτος μου χρόνος που ασχολούμαι με το 
καράτε. Πιστεύω πως αρκετές κοπέλες ασχολού-

νται με το καράτε. Φυσικά εξαρτάται από το χαρακτή-
ρα του ατόμου. Μερικές το επιλέγουν, γιατί μπορεί να τις 

φοβίζει κάποιος ή φοβούνται από κάτι... Μερικές απλώς για να κάνουν 
ένα άθλημα στις ελεύθερες τους ώρες και άλλες μπορεί να το είδαν κά-
που και να τους άρεσε.

Τα παραπάνω τονίζει η συμμαθήτριά μας και δευτεραθλήτρια στο καράτε 
Γιακότα Γιαρόχ που προσθέτει:
Για να κάνεις καράτε δεν χρειάζεται να έχεις κάποιες ειδικές ικανότητες, 
απλώς θα πρέπει να έχεις τη δύναμη να συνεχίσεις, ακόμα κι αν κάνεις 
λάθος. Πρέπει να ακούσεις το δάσκαλο σου και να προσπαθήσεις να 
βελτιωθείς. Ποτέ σου μην πεις ‘’Δεν μου βγαίνει, επομένως, σταματώ» 
γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί.

Το καράτε βοηθά σωματικά αλλά και ψυχικά. Στο σώμα, γιατί αυξάνει την 
αντοχή σου και γίνεσαι πιο δυνατός ή στην ψυχή αφού σε βοηθά στο να 
ξεπεράσεις τους φόβους σου (γιατί πλέον θα έχεις την αίσθηση ότι είσαι 
δυνατός και μπορείς τα πάντα). Επίσης, αυξάνεται και η αυτοπεποίθησή 
σου.
Το καράτε κάνει καλό σε πολλά πράγματα. Είναι ένα άθλημα με πολλά 
πλεονεκτήματα το οποίο αξίζει να αρχίσει κανείς .

Το καράτε βοηθά σωματικά και ψυχικά
ΜΙΛΑ Η ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑΚΟΤΑ ΓΙΑΡΟΧ

Ντημιάνα Λουκά, Γ5

Συνέντευξη



60

ΠΟΡ

Θ ρίαμβος! Η ομάδα ανώμα-
λου δρόμου του σχολείου 
μας θριάμβευσε και κατέ-

λαβε την πρώτη θέση τόσο στον περιφε-
ρειακό όσο και στον παγκύπριο ανώμαλο 
δρόμο.

Οι περιφερειακοί ανώμαλοι δρόμοι διεξή-
χθηκαν στις 5 του Δεκέμβρη στο Παλιο-
μέτοχο και το σχολείο μας κατέλαβε την 
πρώτη θέση στο ομαδικό.

Τα αποτελέσματα είναι:

1500μ (Θηλέων)
Χριστίνα Μιχαήλ 9η (Γ6)

2000μ (Αρρένων)
Μιχαηλίδης Παναγιώτης 4ος (Γ3)
Χαραλάμπους Στυλιανός 6ος (Β4)
Χ”Παναγή Ανδρέας 10ος (Γ1)
Ιωάννου Κυριάκος 20ος (Β5)
Ιωάννου Παναγιώτης 56ος (Α3)
Μιχαήλ Μιχάλης 77ος (Β5)

ΟΜΑΔΙΚΟ:1οι από 32 σχολεία της 
επαρχίας Λευκωσίας

Παγκύπριος Ανώμαλος
Στον Παγκύπριο ανώμαλο, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Λεμεσό στις 13 του Γενάρη, 
η ομάδα μας κατέλαβε και πάλι την πρώτη 
θέση όπως φαίνεται δίπλα στην ανακοίνω-
ση του Υπ. Παιδείας.

Ενδοσχολικός Ανώμαλος
Στις 6 του Νιόβρη έγινε ο ενδοσχολικός 
ανώμαλος με τα παρακάτω αποτελέσματα

1000μ (Θηλέων)
1.Μιχαήλ Χριστίνα, Γ6
2.Ρώσσου Βασιλεία, Γ4
3.Μιχαήλ Θεοδώρα, Β1
4.Αντρέου Κατερίνα, Γ5
5.Ιωάννου Μαρία, Α6
6.Χαριλάου Χρυστάλλα, Α3

2000μ (Αρρένων)
1.Χαραλάμπους Στυλιανός, Β4
2.Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Γ3
3.Ιωάννου Κυριάκος, Β5
4.Μιχαήλ Μιχάλης, Β5
5.Ιωάννου Παναγιώτης, Α3
6.Κόλα Νικόλας, Γ2

Πρώτοι στον περιφερειακό και παγκύπριο 
ανώμαλο οι αθλητές μας

Θέμα
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Στιγμές… στιγμές ανεπανάληπτες…

Ο τολμών νικά… Χρ. Χριστοφόρου: Όϊ νομίζουν, εν να τα 
σβήσω ούλα…

Ελ. Παπαλουκά: Μα κάτι έσιει τούτο το πράμα. 
Πατώ το τζαι εν φκάλει τίποτε…

Να σου κάμω μια λαβή και να 
μείνει στο νου σου…

Περάστε κύριοι, εδώ τα ωραία σάντουιτς 
με λουκάνικα του Φαρμακά

Κρέπες, κύριοι, για όλα τα γούστα… Μ. Πατσαλίδης: Είμαι ακτύπητος, 
μα δέτε φιγούρα που κάμνω…

Μ. Λαδά: Μα δε στυλ την Κουτσάνθιμου, 
κάμνει να πάει στο Dancing

Πάει μας το μουστάκι; Π. Άνιφτος: Τώρα να δείτε πως χορεύουν 
και τι φιγούρες θα κάνω

Άντρη Θωμά: Εν να τα καταφέρω, 
θωρούν με τζαι οι μαθήτριες…

Χρ. Συμεωνίδου: Ου Παναΐα μου, 
ο Τσαγγαρίδης σηκώνει το ένα χέρι 

και εγώ τζαι τα θκυο. Εν να πετάσω…

Άτε κύριε, κούνα το κορμί σου, 
τζαι σήκωνε έτσι ψηλά το χέρι σου…

Χρ. Κρητικού: Ρε Μάριε, έτσι γιε μου 
να χορεύκεις τζαι να σηκώνεις τα χέρια σου

Ελ. Παπαλουκά: Θεέ μου τζαι βοήθα με… Παναγιώτης: Είδετε κορμί θανατηφόρο…

Γ. Παναγή: Πιε πιε ζιβανία, 
εν να μεν τα καταφέρω να 
πάω σπίτι σήμερα

Π. Άνιφτος: Να σας δείξω. 
Αριστερά τα χέρια, 
ίσια το κορμί…

Θέμα
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Σκοπός του έργου
Η βιωματική εκπαίδευση των 

μαθητών του συνόλου των 
σχολικών μονάδων της Κύ-
πρου σε συμμετοχικές δια-
δικασίες ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και επίλυσης 
ενός προβλήματος του οποί-

ου οι ίδιοι αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος του. Συγκεκριμένα, 

μέσα από την συνεργασία των 
μαθητών με φίλους, οικογέ-
νεια, εκπαιδευτικούς, συγ-
γενείς και μέλη της ευρύτε-
ρης  κοινότητας στην οποία 
απευθύνεται το “ανοιχτό 

σχολείο”, αναγνωρίζουν το 
πρόβλημα της σημαντικής ρύ-

πανσης που προκαλεί η απόρριψη 
των μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων από τις 
δικές τους τηγανιτές πατάτες, κεφτέδες, ψάρι, ψητά 
του φούρνου, σαλάτες, κλπ. Καλούνται λοιπόν οι 
μαθητές να εμπλακούν στην επίλυση αυτού του 
προβλήματος αναλαμβάνοντας τον διαχωρισμό 
και συλλογή του στο σπίτι, την ασφαλή μεταφορά 
του στο σχολείο και την τελική επεξεργασία - μετα-
τροπή του σε πετρέλαιο προς χρήση στην θέρμαν-
ση του σχολείου.

Επιμέρους στόχοι
1.Κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων για 

την προστασία του περιβάλλοντος  από ένα από-
βλητο με ρυπαντικό φορτίο 100 φορές μεγαλύ-
τερο από τα ανθρώπινα απόβλητα και που μέχρι 
τώρα απορριπτόταν στο περιβάλλον.

2.Περιβαλλοντική βιωματική εκπαίδευση μέσα από 
την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μετα-
τροπής των τηγανελαίων σε βιοντίζελ, εντός της 
κινητής μονάδας (εργοστασίου) της Ακτής που 
θα επισκέπτεται τα σχολεία.  

3.Εκπαίδευση:  Όσες σχολικές μονάδες επιθυ-
μούν θα μπορούν να κάνουν χρήση των βιωμά-
των των μαθητών κατά την εμπλοκή τους με την 

“Τηγανοκίνηση”, για την μεταφορά του ευρύτε-
ρου θέματος ως μέρος της διδακτέας ύλης. Πα-
ραδείγματα παρόμοιων εφαρμογών θα δίδονται 
σε σχετικό υλικό που θα προμηθεύσει το Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο και η Ακτή.  

4.“Ανοικτό σχολείο”: Συνεργασία σχολείου και 
μαθητών με την γειτονική τους κοινότητα, μέσω 
δράσεων ενημέρωσης όλων όσων ενδιαφέρο-
νται από τις γύρω γειτονιές να συνδράμουν  στην 
συλλογή και μεταφορά των μεταχειρισμένων λα-
διών τους προς όφελος του σχολείου, όπως και 
συμμετοχή τους σε πιθανές εκδηλώσεις-περιβαλ-
λοντικές δράσεις των παιδιών-σχολείου.

5.Περιβαλλοντικές δράσεις: Τόσο το καθαρό 
κέρδος από την πώληση του βασικού όγκου των 

τηγανελαίων και του βιοντίζελ που θα μαζεύει το 
κάθε σχολείο, όσο και μία πιθανή επιτυχία του 
σχολείου στον ετήσιο παγκύπριο διαγωνισμό 
με χρηματικά έπαθλα, θα δίδονται στο σχολείο 
για την επιδότηση δράσεων σχετικών με την 
βελτίωση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα της 
σχολικής μονάδας (εφαρμογή συστημάτων εξοι-
κονόμησης νερού, ενέργειας, κομποστοποίησης, 
αύξησης του πρασίνου, κλπ).

6.Συνεργασία παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων και 
συγγενών στην συγκέντρωση των μεταχειρισμέ-
νων λαδιών από τα σπίτια και μεταφορά στο 
σχολείο για την μετατροπή τους σε ένα χρήσιμο 
καύσιμο, το βιοντίζελ-πετρέλαιο. 

Μετατρέποντας τα μεταχειρισμένα 
μαγειρικά λάδια σε πετρέλαιο

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤHΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ” ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Δήμητρα Αυγουστίνου, Γ5
Κατερίνα Ανδρέου, Γ5

Ετήσια Εκδήλωση 
Κ άθε χρόνο θα γίνεται μία ημερίδα όπου 

θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της τηγανοκίνησης, όπως και νέες εξε-

λίξεις στα θέματα της εκπαιδευτικής εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. 
Επίσης θα παρουσιάζονται οι πλέον καινοτόμες 
εκπαιδευτικές προτάσεις που εφαρμόστηκαν την 
προηγούμενης σχολική χρονιά στο πλαίσιο της 
τυπικής εκπαίδευσης.  Με την εκδήλωση να γίνε-
ται στις αρχές Οκτωβρίου, τα σχολεία μέσω των 
εκπροσώπων που θα καλούνται να παρευρεθούν, 
θα κινητοποιούνται εκ νέου. Στην συνάντηση αυτή 

θα μπορούν να δίδονται και οι επιταγές κάθε σχο-
λείου, όπως και νέες οδηγίες για βελτίωση της λει-
τουργίας του θεσμού.  

Πρόγραμμα εκδήλωσης:
1.Παρουσίαση αποτελεσμάτων τηγανοκίνησης και 

νικητών διαγωνισμών. Ποσότητες, προκλήσεις, 
προτάσεις.

2.Βράβευση και παράδοση επιταγών από τον επί-
σημο εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας 
προς τους 12 βραβευθέντες. 

3.Παρουσίαση των τριών πρώτων πλέον ευρηματι-

κών – αποτελεσματικών– επιτυχημένων εφαρμο-
γών ένταξης του θέματος τηγανοκίνηση εντός 
της τυπικής εκπαιδευτικής διδασκαλίας.

4.Παρουσίαση των τριών πρώτων πλέον ευρηματι-
κών – αποτελεσματικών– επιτυχημένων εφαρμο-
γών χρήσεις των εσόδων από τις προηγούμενες 
χρονιές τηγανοκίνησης  για να γίνει το σχολείο 
πιο περιβαλλοντικά φιλικό.

5.Νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες βιωματικής 
εκπαίδευσης στα σχολεία. Προτάσεις για την 
νέα χρονιά.

Θέμα
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Διαδικασία εφαρμογής και 
λειτουργίας του έργου “Τηγανοκίνηση”

1. Εθελοντική δήλωση από τις σχολικές μονάδες συμμετοχής στο έργο 
“Τηγανοκίνηση” με τους στόχους όπως εμφανίζονται πιο πάνω.

2. Λεπτομερής ενημέρωση εκπροσώπων ενδιαφερομένων σχολικών μο-
νάδων σε παρουσιάσεις-συζητήσεις ανά επαρχεία. 

3. Άμεση τοποθέτηση κάδων συλλογής-ανακύκλωσης του μαγειρικού λα-
διού στις σχολικές μονάδες από την ΑΚΤΗ.

4. Τα παιδιά και οι καθηγητές του σχολείου θα κληθούν να μεταφέρουν 
από τα σπίτια τους τα τηγανέλαια και να τα αδειάζουν στον κάδο συλ-
λογής. 

5. Περί την μία φορά τον μήνα, συλλέκτης της Ακτής θα παραλαμβάνει 
στην παρουσία εκπροσώπου του σχολείου τα τηγανέλαια, τα οποία θα 
μεταφέρονται προς επεξεργασία σε ειδική μονάδα που διαθέτει η εται-
ρεία Αμβροσία, στην Λάρνακα, για την τελική μετατροπή του λαδιού σε 
βιοντίζελ. 

6. Ανάλογα με τον αριθμό των σχολείων που θα ενδιαφερθούν θα κα-
θοριστεί η συχνότητα με την οποία η κινητή-εκπαιδευτική μονάδα επε-
ξεργασίας και μετατροπής των τηγανελαίων σε βιοντίζελ της ΑΚΤΗΣ 
θα επισκέπτεται τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα εκ-

παιδεύει αρχικά μία ομάδα παιδιών του σχολείου και μετά τα παιδιά 
αυτά με την βοήθεια των εκπαιδευτών της Ακτής θα παρουσιάζουν το 
όλο πρόγραμμα τηγανοκίνησης στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου σε 
40λεπτη μεγάλη συγκέντρωση του σχολείου ή σε τρεις συγκεντρώσεις 
(ανά έτος) ή με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει η διεύθυνση του σχολείου.

7. Εναλλακτικά η κινητή-εκπαιδευτική μονάδα επεξεργασίας και μετατρο-
πής των τηγανελαίων σε βιοντίζελ της ΑΚΤΗΣ θα μπορούσε να εγκα-
τασταθεί προσωρινά και εκ περιτροπής στα κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, όπου και να γίνεται η μη τυπική 
εκπαίδευση των μαθητών-επισκεπτών. 

8. Εθελοντική συμμετοχή του σχολείου-συγκεκριμένων εκπαιδευτικών με 
τους μαθητές τους στο πρόγραμμα ένταξης βιωματικών εργαλείων εκ-
παίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα. Θα δοθούν συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα κατά την δήλωση συμμετοχής. Οι τρεις πλέον καινοτόμες 
εκπαιδευτικές προσπάθειες θα μπορούν να λάβουν μέρος στον ετήσιο 
παγκύπριο διαγωνισμό και να κερδίσουν σημαντικά χρηματικά ποσά 
για δράσεις σχετικές με το περιβάλλον.

9. Εθελοντική συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ανάδειξη των τριών 

τάξεων παγκύπρια που θα καταφέρουν να συλλέξουν το περισσότερο 
τηγανέλαιο. Αυτό εξυπακούει την επιτυχημένη χρήση της μεθόδου που 
δοκιμάστηκε στο σύνολο των 10 σχολείων της Αγλαντζιάς. Περιελάμ-
βανε τον καθορισμό εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου συγκε-
κριμένης μέρας κάθε εβδομάδας όπου τα παιδιά πριν μπουν στην τάξη 
τους παρέδιδαν το λάδι που έφερναν σε καθορισμένο σημείο και σε 
υπεύθυνη εκπαιδευτικό ή την υπεύθυνη ομάδα μαθητών, ή μία υπεύθυνη 
εκ του υποστηρικτικού προσωπικού του σχολείου. Το κάθε παιδί έγρα-
φε τον αριθμό του Τμήματός του στο μπουκάλι που παρέδιδε και γινό-
ταν καταγραφή των ποσοτήτων λαδιού ανά τμήμα.  

10.Κάθε Οκτώβριο της νέας χρονιάς θα γίνεται η εκδήλωση παρου-
σίασης των αποτελεσμάτων της χρονιάς που πέρασε, απονομής των 
βραβείων που παρουσιάζονται πιο κάτω από επίσημο εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Παιδείας και παράδοση-αποστολή των επιταγών προς τα 
σχολεία με ποσό ανάλογο με την ποσότητα που συνέλεξε έκαστο κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς. 

Αναμενόμενα έσοδα για τα σχολεία

Έ νας εκ των βασικών πυλώνων 
αειφορίας κάθε προσπάθει-
ας πέραν του περιβάλλο-

ντος-εκπαίδευσης και  κοινωνικής 
ωφελιμότητας, είναι και ο τομέας της 
οικονομικής βιωσιμότητας. Συνεχής 
προσπάθεια των εμπλεκομένων στο 
πρόγραμμα θα είναι η αύξηση των 
εσόδων από το έργο αυτό πέραν της 
κάλυψης των εξόδων του, ώστε να 
μπορέσει να αποτελέσει μία σταθε-
ρή οικονομική εισροή για υλοποίηση 
δράσεων περιβαλλοντικού ενδια-
φέροντος της κάθε συμμετέχουσας 
σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα 
στην βάση της περσινής δοκιμαστικής 
λειτουργίας του προγράμματος στα 
σχολεία του Δήμου Αγλαντζιάς και 
τις εκτιμήσεις των ειδικών της ΑΚΤΗΣ,  
το σταθερό καθαρό έσοδο για κάθε 
σχολική μονάδα έχει υπολογιστεί στα 
100 ευρώ ανά τόνο. Ο μη κερδοσκο-
πικός χαρακτήρας του οργανισμού 
ΑΚΤΗ επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των 
εισροών και εκροών, ώστε οι αποδό-
σεις προς τα σχολεία να είναι οι βέλ-
τιστες δυνατές.

Πέραν του σταθερού πιο πάνω εσό-
δου το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατό-
τητα και άλλων εισροών, ως ακολού-
θως:
1.1000 ευρώ θα δίδονται κάθε χρό-
νο στο σχολείο που θα έχει καταφέ-
ρει να συγκεντρώσει την μεγαλύτερη 
ποσότητα τηγανελαίου κατ’ αναλογία 
μαθητών. 
2.700 ευρώ θα δίδονται κάθε χρόνο 
στο σχολείο που θα έχει καταφέρει να 
συγκεντρώσει την δεύτερη μεγαλύτε-
ρη ποσότητα τηγανελαίου παγκύπρια.
3.300 ευρώ θα δίδονται κάθε χρόνο 
στο σχολείο που θα έχει καταφέρει 
να συγκεντρώσει την τρίτη μεγαλύτε-

ρη ποσότητα τηγανελαίου παγκύπρια. 
4.500, 300 και 200 ευρώ θα δοθούν 
στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη από τις 
πλέον ευρηματικές – αποτελεσματικές 
– επιτυχημένες εφαρμογές ένταξης 
του θέματος τηγανοκίνησης εντός της 
τυπικής εκπαιδευτικής διδασκαλίας, 
αντίστοιχα. Παραδείγματα θα δοθούν 
σε κάθε σχολείο που θα αποφασίσει 
να συμμετέχει. 
5.500, 300 και 200 ευρώ θα δοθούν 
στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη από τις 
πλέον ευρηματικές – αποτελεσματικές 
– επιτυχημένες χρήσεις των εσόδων 
από τις προηγούμενες χρονιές τηγα-

νοκίνησης  για να γίνει το σχολείο πιο 
περιβαλλοντικά φιλικό, αντίστοιχα. 
Παραδείγματα θα δοθούν σε κάθε 
σχολείο που θα αποφασίσει την συμ-
μετοχή του στο πρόγραμμα. 
6.500, 300 και 200 ευρώ θα δοθούν 
στις τάξεις που θα φέρουν τις περισ-
σότερες ποσότητες τηγανελαίων. 
Ισχύει για σχολεία που αποφασίσουν 
να συλλέγουν και καταγράφουν τις 
ποσότητες μεταχειρισμένων ελαίων 
ανά τάξη. Το ποσό αυτό προορίζεται 
για χρήση του σε εκδρομή επιβράβευ-
σης των παιδιών. 

Απαντήσεις σε 
συνήθεις ερωτήσεις

Σ τη βάση της εξάμηνης εφαρμογής 
του προγράμματος σε δέκα σχολικές 
μονάδες της Αγλαντζιάς, παρατηρή-

θηκε ότι συγκεκριμένες ερωτήσεις-ανησυχίες 
εκφράζονταν συχνότερα ως ακολούθως:
1.Τι είδους λάδια μεταφέρουμε από το 
σπίτι:  οποιαδήποτε φυτικά λάδια μετά το 
τηγάνισμα, τον φούρνο (ψητό), σαλάτα, 
κλπ. Αφού πρώτα κρυώσουν τα μεταγγίζουμε 
σε ένα οποιοδήποτε ανθεκτικό, άδειο, καθαρό 
δοχείο οποιουδήποτε μεγέθους βολεύει (νε-
ρού, γάλακτος, λαδιού, κλπ). Ιδιαίτερη προσο-
χή στο λάδι από φούρνο και σαλάτα να είναι 
όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από νερά και 
άλλες σάλτσες.
2.Κάθε πόσο γίνεται η μεταφορά του λα-
διού στο σχολείο: Το σχολείο θα καθορίσει 
μία μέρα την εβδομάδα όπου τα παιδιά θα 
μπορούν να παραδίδουν το λάδι σε συγκεκρι-
μένο σημείο το οποίο θα υποδείξει το σχολείο 
ή  θα το αδειάζουν απευθείας σε κεντρικό δο-
χείο συλλογής. Θα αποφασιστεί από το σχο-
λείο. Όλα τα δοχεία μεταφοράς του λαδιού 
θα οδηγούνται για ανακύκλωση.
3.Θέματα ασφάλειας, υγείας και πιθανότη-
τας να χυθεί το λάδι και να λερώσει τσά-
ντα, βιβλία και μαθητή: Στην δοκιμαστική πε-
ρίοδο εφαρμογής του προγράμματος σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Αγλαντζιά δεν 
παρουσιάστηκε κανένα τέτοιο πρόβλημα στις 
2000 και πλέον παιδιά που συμμετείχαν. Το 
λάδι που μεταφέρεται είναι εδώδιμο και δεν 
αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του παιδιού. 
4.Χρόνος που απαιτείται από το σχολείο αν 
αποφασίσει την εμπλοκή του στο έργο: 
a.Ένα έως δύο άτομα καλούνται να εκπροσω-

πούν το σχολείο τους στην παγκύπρια ετή-
σια εκδήλωση που προαναφέρθηκε. 

β.Κατά την έναρξη του προγράμματος και 
μέχρι την σταθεροποίηση της συλλογής, 
ένα άτομο τουλάχιστον από κάθε ενδιαφε-

ρόμενη σχολική μονάδα θα πρέπει να ενη-
μερωθεί στην επαρχιακή παρουσίαση του 
προγράμματος. 

γ.Επιπρόσθετα ένα άτομο θα είναι επιφορτι-
σμένο με τον περιοδικό έλεγχο του κεντρι-
κού δοχείου συλλογής και να ειδοποιεί την 
Ακτή σε περίπτωση που είτε γέμισε πριν την 
προκαθορισμένη ημερομηνία συλλογής, 
είτε εάν έχει συμβεί κάτι μη συνηθισμένο. 

δ.Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός 
αποφασίσει να κάνει χρήση των βιωμάτων 
των παιδιών στο έργο ως παράδειγμα για 
την παρουσίαση ενός θέματος εντός του 
αναλυτικού του προγράμματος (π.χ. έκθε-
ση, γεωγραφία, ιστορία, επιστήμη, κλπ). Ο 
χρόνος αυτός δεν κρίνεται ότι αφαιρείται 
από κάποιο μάθημα αλλά ότι υποκαθιστά 
ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα-εργασία.

ε.Μία διδακτική περίοδο ανά έτος ή και λιγό-
τερο για την παρουσίαση της μονάδας επε-
ξεργασίας των τηγανελαίων στο σχολείο. 

Ανησυχία μήπως τα κίνητρα για αύξηση της 
συλλογής λαδιού οδηγήσουν σε αύξηση στην 
χρήση λαδιού στο σπίτι: Σε κάποια από τα σχο-
λεία Αγλαντζιάς στην πιλοτική εφαρμογή τέθη-
κε το κίνητρο και σε κάποια σχολεία όχι. Σε 
όσα τέθηκε κάποιο κίνητρο για την συλλογή 
υπήρξε σχεδόν διπλασιασμός της ποσότητας 
ανά μαθητή σε σχέση με τα άλλα χωρίς κίνη-
τρο. Από δειγματοληπτική έρευνα της Ακτής σε 
γονείς, δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία ή μαρ-
τυρία για ανάγκη αύξησης της χρήσης λαδιού. 
Απλή εμπλοκή περισσοτέρων συγγενών και φί-
λων. Σε κάθε περίπτωση η αρχική ενημέρωση 
των μαθητών για την έναρξη της προσπάθειας 
συλλογής τηγανελαίων θα πρέπει να συνοδεύ-
εται από την αναφορά στα αρνητικά ζητήματα 
υγείας από τη βρώση τηγανιτών τροφών.  

Θέμα



Σ τις 6 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Μαθητικό Συνέδριο 

του Σχολείου μας, το οποίο θα βασίζεται στο δεύτερο στό-

χο του ΥΠΠ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Η σχολική μας μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική περιοχή 

στην οποία βρίσκεται, έχει εκπονήσει ένα πολύ φιλόδοξο σχεδιασμό 

γι’ αυτό το Συνέδριο, που θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους μαθητές 

μας το επιθυμούν, μεγαλώνοντας να ασχοληθούν με την αγροτική οι-

κονομία.

Συγκεκριμένα, μέσα από δράσεις που σχεδιάστηκαν επιμελώς από εκ-

παιδευτικούς του Σχολείου μας, οι μαθητές μας θα μάθουν τρόπους 

με τους οποίους μπορούν να κάνουν σωστή διαχείριση του εδάφους, 

τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να δημιουργήσουν βιολογικά 

λιπάσματα, επιλογές που μπορεί να έχουν για παραδοσιακές καλλιέρ-

γειες, τρόπους μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης 

και τα οικονομικά τους οφέλη μέσα από τη συγκεκριμένη ενασχόλη-

ση.  Ταυτόχρονα, θα γνωρίσουν διάφορες μορφές ανακύκλωσης, 

ενώ θα μάθουν και για τη μαθηματική αρμονία στη φύση.

Αρκετοί είναι και οι φορείς που επέδειξαν ενδιαφέρον να συνδρά-

μουν με την τεχνογνωσία τους στην προσπάθεια αυτή: Το ΤΕΠΑΚ, το 

Ινστιτούτο Γεωργίας, το Τμήμα Δασών, ανταποκρίθηκαν άμεσα στην 

πρόσκληση του Σχολείου μας και έχει ξεκινήσει μία συνεχής επικοι-

νωνία με λειτουργούς τους.  Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΑΚ μας παρέχει 

τεχνογνωσία για τις βιολογικές καλλιέργειες και την κομποστοποίη-

ση, το Ινστιτούτο Γεωργίας συνεργάστηκε μαζί μας για συλλογή πα-

ραδοσιακών σπόρων και το ίδιο θα μας δώσει ένα σημαντικό αριθμό 

σπόρων για να καλλιεργήσουμε, ενώ το Τμήμα Δασών επέδειξε ενδι-

αφέρον στο να δημιουργήσει στο Σχολείο μας δομές στα πρότυπα 

του Αμίαντου.

Το συνέδριο, όπως όλα δείχνουν, θα παρακολουθήσουν ο Πρόεδρος 

της Βουλής, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο Υπουργός Γεωρ-

γίας και Φυσικών Πόρων, καθώς επίσης και άλλοι επίσημοι.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρωτοποριακό συνέδριο για την αειφόρο ανάπτυξη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Ένας καταξιωμένος 

ποδοσφαιριστής
Σελ.56

Θα λύσει το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα;
ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΑ
Θα αντιετωπίσει 
τα κρούσματα βίας 
στα γήπεδα.
Σελ.51

Σ. ΣΑΜΨΩΝ
Σκοπός η 
αντιμετώπιση του 
χουλιγκανισμού
Σελ.53

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Συμαντική 
ρύθμιση η κάρτα 
φιλάθλου
Σελ.52

Σ. ΚΟΣΙΑΡΗΣ
Μόνο από τους 
συλλόγους μπορεί 
να εφαρμοστεί
Σελ.52

ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Θα εφαρμοστεί η 
κάρτα φιλάθλου με 
το νέο  πρωτάθλημα
Σελ.52

ΠΟΡ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΤ. ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
Ο φτερωτός 

τερματοφύλακας 
της Ομόνοιας

Σελ.57

Α. Βίκτωρος     
Γ. Γιαρόχ

Παγκυπριονίκες 
στο καράτε

Σελ.59

Λ. ΚΑΛΛΕΝΟΥ
Όνειρο η συμμετοχή 
στους Ολυμπιακούς

Σελ.58

Πρώτοι στον παγκύπριο και περιφερειακό ανώμαλο
Σελ.60
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Δύο πρωταθλητές στο σχολείο μας

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Θετικό βήμα 

για αντιμετώπιση
 της βίας

Σελ.55

ΝΤ. ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗΣ
Δεν είναι πανάκεια 
και δεν θα λύσει 

το πρόβλημα
Σελ.54

	  


