
Γυμνϊςιο - Λύκειο 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

Θ μικρι κοινωνία του ςχολείου μασ ςυγκλονί-

ςτθκε όταν άδικα ζχαςε ζνα από τα παιδιά 

τθσ. Στισ 13 Οκτωβρίου 2015, βρεκικαμε ςτθ 

δυςάρεςτθ κζςθ να ποφμε το τελευταίο αντίο 

ςε ζνα παιδί που μεγάλωςε  μζςα ςτθν οικογζ-

νεια του Ολφμπιον. Ζνα παιδί ευαίςκθτο, με 

χιοφμορ … ζνα παιδί που κα το κυμόμαςτε 

πάντα με ζνα χαμόγελο ςτα χείλθ και με ηεςτα-

ςιά ςτθν καρδιά μασ.  Σάββα μασ ασ είναι ελα-

φρφ το χϊμα που ςε ςκεπάηει. ΣΕΛ. 17 

Το ςχολείο μασ διαπρζπει ςτο 

διαγωνιςμό Science Factor. Ο δι-

αγωνιςμόσ «S-Factor»  ζχει ςαν 

ςτόχο να προκαλζςει τουσ μακθ-

τζσ να αςχολθκοφν με ζνα επι-

ςτθμονικό φαινόμενο και να 

βρουν ζναν πρωτότυπο τρόπο να 

το παρουςιάςουν μπροςτά ςτο 

κοινό μζςα ςε τρία λεπτά. ΣΕΛ. 28 

Κατάκεςθ Ψυχισ από τθ 

Μαρία Νεφζλθ                         

ΣΕΛ. 14 

Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο           

ΣΕΛ. 18 

 

ιμερα ςτον 21ο αιϊνα δεχόμα-

ςτε τθ διαφορετικότθτα;   

ΣΕΛ. 20 

Γιατί θ ηωι ζχει πολλζσ όψεισ… 

ΣΕΛ. 15 

Διερωτθκικατε ποτζ γιατί   

κοκκινίηει ο ουρανόσ;  

ΣΕΛ. 27 

Κφματα μικρά παιδιά 

ςτα χζρια «άρρωςτων» 

ανκρϊπων. Θ κοινωνία 

τθσ κλειςτισ διπλανισ 

πόρτασ. ΣΕΛ. 21 

Θ νεαρι ταλαντοφχα 

θκοποιόσ Αντωνία Χα-

ραλάμπουσ μασ μιλά για 

τθν τθλεοπτικι ςειρά  

«9 Μινεσ», τθν από-

φαςι τθσ να αςχολθκεί 

με τθν θκοποιία και 

πολλά άλλα. ΣΕΛ. 12 

Θα μποροφςα να ηιςω ςτο 

βόρειο μζροσ τθσ  Κφπρου;  

ΣΕΛ. 9  

ΕΤΡΩΠΗ 

Σο γονίδιο τθσ γιρανςθσ και θ 

παρατεταμζνθ νεότθτα.         

ΣΕΛ. 25 

Το χρυσό κορίτσι της Κύπρου. Θ 

παραολυμπιονίκθσ, Καρολίνα 

Πελενδρίτου, μασ μιλά για τον 

Ακλθτιςμό, τθ ηωι τθσ, τθ ςυμμε-

τοχι τθσ ςτο DanSing και τισ ςκζ-

ψεισ τθσ για το μζλλον. ΣΕΛ. 13 

Ευρωπαϊκό   ΟΛΤΜΠΙΟΝ                 

ΣΕΛ. 6 

Σο ποδόςφαιρο είναι 

«Γυναικεία Τπόκεςθ».    

ΣΕΛ. 23  

Αφιζρωμα ςτον  ”μεγάλο” 

Μάριο Σόκα.                      

ΣΕΛ. 10  

εξουαλικι Κακοποίθςθ  

Από τα γυρίςματα τθσ 

τθλεοπτικισ ςειράσ    

«9 Μινεσ». 

Δρ. Νικολαΐδθσ Κλεάνκθσ.      

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ   

Μετεωρολογικισ Τπθρεςίασ.  

ΣΕΛ.26 

Δρ. Καραγιϊργθσ Γιϊργοσ. Κακθγθτισ 

Παν. Frederick, Ερευνθτισ.                

ΣΕΛ. 8 

Πανοςιολογιϊτατοσ Αρχιμανδρίτθσ 

Θεοτόκθσ Φαίδωνοσ.                      

ΣΕΛ. 16 

Αντϊνθσ Γιωργαλλίδθσ. Τερμα-

τοφφλακασ τθσ ΟΜΟΝΟΛΑ  και 

τθσ Εκνικισ Κφπρου ΣΕΛ.24 

Ο Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν 

Υποκζςεων του Ρανεπιςτθμί-

ου Κφπρου Δρ.Γαγάτςθσ μάσ 

αναλφει το ερευνθτικό πρό-

γραμμα FAMT&L. ΣΕΛ. 4 

Κωνςταντίνοσ Χαραλαμπίδθσ. 

Αρχθγόσ του ΑΡΟΕΛ και μζλοσ 

τθσ Εκνικισ Κφπρου ΣΕΛ.24 
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Γυμνάσιο  -  Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Σελίδα 2 Μακθτικι Φωνι 

Συνϋντευξη με τη Διευθύντριϊ μασ, κ. Μαρύα Κρητικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κ. Μαρία Κρθτικοφ, Γενικι Διευκφντρια του 
Γυμναςίου – Λυκείου Ολφμπιον, και ο ςφηυγόσ 
τθσ, κ. Γιϊργοσ Κρθτικόσ ίδρυςαν το Ιδιωτικό 
Γυμνάςιο – Λφκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ το 2003. Στόχοσ 
τουσ ιταν θ δθμιουργία ενόσ ανκρωποκεντρι-
κοφ ςχολείου που να πρωτοςτατεί ςτθ ςφγχρο-
νθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  
 
Σε μια προςπάκεια να γνωρίςουμε περιςςότερο 
τθ Διευκφντριά μασ, πζραν τθσ ιδιότθτά τθσ, α-
ποφαςίςαμε να τθσ πάρουμε ςυνζντευξθ. Η ίδια 
μάσ δζχτθκε με χαρά ςτο γραφείο τθσ. 
 
Κυρία Μαρία για αρχι κα κζλαμε να μασ πείτε 
από ποφ κατάγεςτε; 
Κατάγομαι από το Ραλαιχϊρι. Εκεί μεγάλωςα. 
Μετά τισ ςπουδζσ μου, όμωσ, εγκαταςτάκθκα 
ςτθ Λευκωςία, όπου ηω μόνιμα. 
 
Σο αγαπθμζνο ςασ χρϊμα; 
Το γαλάηιο. 
 
Σο αγαπθμζνο ςασ φαγθτό; 
Δεν ζχω κάποιο ςυγκεκριμζνο φαγθτό που να 
κεωρϊ ωσ το αγαπθμζνο μου. Νομίηω πωσ οι 
γευςτικζσ προτιμιςεισ του ανκρϊπου αλλάηουν, 
αυτό τουλάχιςτον ςυμβαίνει με εμζνα. 
 
Η αγαπθμζνθ ςασ ταινία; 
Συνζχεια βγαίνουν καινοφριεσ ταινίεσ που ςυχνά 
με οδθγοφν ςτο να ανακεωριςω τθν άποψι μου 
ωσ προσ το ποια είναι θ αγαπθμζνθ μου. Πμωσ θ  
τελευταία ταινία που ζχω παρακολουκιςει και 
κεωρϊ αυτι τθ ςτιγμι ωσ αγαπθμζνθ μου είναι 
θ ταινία με τίτλο  «Ζνασ άλλοσ κόςμοσ» . 
 
Αν δεν κάνατε αυτό το επάγγελμα τι κα κζλατε 
να κάνατε; 
Αυτό το επάγγελμα είναι λειτοφργθμα! Ράντα 
ικελα να αςχολθκϊ με τθν εκπαίδευςθ. Από τον 
καιρό που ιμουν μικρι κυμάμαι ότι ζνιωκα ότι 
αν μεγαλϊνοντασ γινόμουν δαςκάλα ι κακθγι-
τρια κα ιμουν ευτυχιςμζνθ.  Μετά τισ ςπουδζσ 
μου και για αρκετά χρόνια ιμουν ςτθ διδαςκαλί-
α. Αυτό με γζμιςε με μεγάλθ ικανοποίθςθ. Αλλά 
και θ μετάβαςι μου ςτθ Διεφκυνςθ του ΟΛΥΜΡΛ-

ΟΝ είναι κάτι που με γεμίηει πάρα πολφ και δεν 
μπορϊ να φανταςτϊ τον εαυτό μου ςε κάποιον 
άλλο χϊρο εκτόσ από αυτόν τθσ εκπαίδευςθσ. 
Ζνα από τα πράγματα που με γεμίηει πάρα πολφ, 
ςτον τομζα όπου εργάηομαι, είναι θ επαφι που 
ζχω μαηί με εςάσ, τα νεαρά παιδιά. Νιϊκω ότι 
όςοι αςχολοφμαςτε με τθν εκπαίδευςθ ανανεω-
νόμαςτε μόνο και μόνο επειδι ερχόμαςτε ςε 
επαφι μαηί ςασ.  Κάποιεσ φορζσ μασ δυςκολεφε-
τε, αλλά άλλεσ τόςεσ μασ δίνετε αυτό που δεν 
μπορεί κάποιοσ να κερδίςει ςε άλλα επαγγζλμα-
τα. 
 
Ποιοσ είναι ο αγαπθμζνοσ ςασ προοριςμόσ ςτο 
εξωτερικό και γιατί; 
Ο αγαπθμζνοσ μου προοριςμόσ είναι οι Θνωμζ-
νεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ. Εκεί ςποφδαςα, εκεί 
ζηθςα ζξι ολόκλθρα χρόνια γεμάτα  με πολλζσ 
κετικζσ εμπειρίεσ και νοςταλγικζσ αναμνιςεισ 
που κα μείνουν για πάντα χαραγμζνεσ ςτο μυα-
λό και ςτθν καρδιά μου. 
25 χρόνια μετά τισ ςπουδζσ μου κατάφερα να 
πάω πίςω ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ για διακοπζσ 
και ζνιωςα και πάλι ότι ιμουν ςτο ςπίτι μου. 
 
Αν ιςαςταν ναυαγόσ ςε ζνα νθςί και μποροφ-
ςατε να πάρετε μόνο ζνα πράγμα μαηί ςασ ποι-
ο κα ιταν; 
Κα ζπαιρνα, αν είχε διαδικτυακι ςφνδεςθ, το 
θλεκτρονικό μου βιβλίο. Αν όχι, κα διάλεγα να 
πάρω μαηί μου ζνα καλό βιβλίο. 
 
Μια από τισ ομορφότερεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ ςασ; 
Κα πω ότι θ αγαπθμζνθ ςτιγμι τθσ ηωισ μου δεν 
είναι μια αλλά πολλζσ και είναι όλεσ απλζσ ςτιγ-
μζσ που ζχουν ςχζςθ με ανκρϊπουσ όπωσ με 
μζλθ τθσ οικογζνειάσ μου. 
 
Φαντάηομαι το ίδιο ιςχφει και για τισ χειρότε-
ρεσ; 
Ναι, ακόμθ και ςτισ μεγαλφτερεσ  δυςκολίεσ τθσ 
ηωισ μου δεν μπορϊ να δϊςω τθν ταυτότθτα «θ 
χειρότερθ ςτιγμι» γιατί κεωρϊ ότι ακόμα και 
μια κακιά ςτιγμι ζχει κάτι να μασ μάκει.  
 
Μια επικυμία ςασ που ακόμθ δεν ζχει ολοκλθ-
ρωκεί; 
Είμαι αρκετά ικανοποιθμζνθ από ό,τι ζχω ςτθ 
ηωι μου. Δεν μπορϊ να ςκεφτϊ κάτι που αν 
ςυμβεί κα με ολοκλθρϊςει ωσ άνκρωπο. Είμαι 
ευγνϊμων για ό,τι  ιδθ ζχω. 
 
Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για το χρόνο ςασ. 

 
 

Συντακτικι Επιτροπι: Αντρζασ Ιωςιφ (Στ’2), 

Άννα Μαρία Μενελάου (Στ’2), Ειρινθ Βαλάντω 

Παπαγεωργίου (Στ’2), Μικαζλλα Οδυςςζωσ 

(Στ’2), Αντρεανι Κωνςταντίνου (Στ’2), Αντρζασ 

Νεοφφτου (Στ’2). 

Συνεργάτεσ: Λουίηα Ευτυχίου (Στ’1), Μαρία 

Κωνςταντι (Στ’1), Κωνςταντίνοσ Μιχαθλίδθσ 

(Στ’3), Γαβριζλλα Μυλωνά (Στ’1), Κατερίνα 

Κωνςταντίνου (Στ’3), Νάταλυ Κωνςταντι 

(Στ’1), Άντρεα Πολυκάρπου (Στ’5),  Διμθτρα 

 

Νικάνδρου (Στ’1), Αναςταςία Ιωςιφ (Στ’3), Πανα-

γιώτθσ Κανναουρίδθσ (Στ’3),  Θανάςθσ Γεωργίου

(Στ’5) , Γαβριζλλα Σπφρου (Στ’3), Δθμιτρθσ Μζλθ 

(Στ’2), Νικόλασ Μάτςιασ (Ε’1), Νικόλασ Ιωςιφ 

(Ε’1),  Στζλλα Μιχαθλίδου (Ε’1), Χρυςτάλλα Κα-

ράλουκα (Ε’1), Τίφφανυ Λευτζρθ (Δ’2), Κυριακι 

Τζθλορ (Δ’1), Νικόλ Ηροδότου (Δ’2), Αντριάνα 

Μάτςθ (Δ’1),  Μαρίλια Ηρακλζουσ (Γ’1), Νικολίνα 

Αρχοντίδου (Γ’1), Δθμιτρθσ Καραγιώργθσ (Γ’1),  

Ευριπίδθσ Ιορδάνουσ (Γ’1), Γιώργοσ Μζλθ (Γ’1),  

Άντρθ Μιχαθλίδου (Β’1), Νικολζτα Κυρίλλου

(Α’1), Εβελίνα Καράπετρθ (Α’1), Πάρισ Νικόλασ 

Παπαγεωργίου (Α’1), Όλγα Αγκαςτινιώτου (Α’2), 

Λεωνίδασ Χατηθμθνά (Α’1). 

 

Ξεκινϊντασ το ταξίδι για τθ δθμιουργία αυτισ τθσ 

εφθμερίδασ δεν ξζραμε που κα μασ οδθγιςει. Ο 

άνεμοσ δεν ιταν πάντα οφριοσ και ςυναντιςαμε 

αρκετά εμπόδια. Θ κζλθςθ όμωσ και θ επιμονι μασ 

να ζχουμε ζνα καλό αποτζλεςμα οδιγθςε τελικά 

ςτθν ζκδοςθ που κρατάτε ςιμερα ςτα χζρια ςασ. 

Μια δουλειά που ζγινε με αγάπθ και μεράκι από 

μια ομάδα μακθτϊν. 

Μζςω τθσ ςυγγραφισ  τθσ εφθμερίδασ, αντιλθφκι-

καμε τον κόπο που απαιτείται για να πάρεισ και να 

γράψεισ μια ςυνζντευξθ. Κατά τθ ςυγγραφι των 

ςυνεντεφξεων γνωρίςαμε διάςθμα πρόςωπα, που 

μποροφν να κεωρθκοφν και πρότυπα για τθ ςθμε-

ρινι νεολαία. Επίςθσ, αναγκαςτικαμε να ερευνι-

ςουμε και να γράψουμε άρκρα, αποκομίηοντασ 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ αξζχαςτεσ. Πλεσ αυτζσ οι 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ, αποτελοφν εφόδια για το 

μζλλον και κα μασ ακολουκοφν ςτθ μετζπειτα πο-

ρεία μασ  

Κα ιταν παράλειψι μασ να μθν ευχαριςτιςουμε 

τουσ ςυμμακθτζσ μασ που με τθ δουλειά τουσ ςυ-

νζβαλαν ςε αυτι τθν ζκδοςθ. Ευχαριςτοφμε κερμά 

τουσ κακθγθτζσ μασ για τθν ευκαιρία που μασ 

ζδωςαν και για τθ ςθμαντικι τουσ ςτιριξθ ςε κάκε 

βιμα που κάναμε. Τζλοσ ευχαριςτοφμε τουσ χορθ-

γοφσ τθσ παροφςασ ζκδοςθσ που είναι το Ευρωπαϊ-

κό Ρανεπιςτιμιο και το ςχολείο μασ.  

Ευχόμαςτε ςε όλουσ εςάσ που κρατάτε ςτα χζρια 

ςασ τθν εφθμερίδα μασ καλι ανάγνωςθ και ελπί-

ηουμε να καταφζρουμε να ςασ κρατιςουμε ευχάρι-

ςτθ ςυντροφιά, να ςασ προβλθματίςουμε και να 

ςασ ενθμερϊςουμε.  

Με χαρά και ικανοποίθςθ χαι-
ρετίηω τθν 9θ ζκδοςθ τθσ μα-
κθτικισ εφθμερίδασ του ςχο-
λείου μασ «Μακθτικι Φωνι» 
θ οποία αποτυπϊνει τθ ςυλλο-
γικι προςπάκεια μακθτϊν και 
κακθγθτϊν να δραςτθριοποιθ-
κοφν ςτο χϊρο τθσ δθμοςιο-
γραφίασ. 

Θ εφθμερίδα που κρατάτε ςτα χζρια ςασ, καλφ-
πτει ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων που προβλθματί-
ηουν και ενδιαφζρουν τόςο τουσ νζουσ όςο και 
εμάσ τουσ μεγαλφτερουσ. 

Συγχαίρω κερμά όλουσ όςοι ςυνζβαλαν ςτθν 
ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ και τουσ ευχαριςτϊ που 
εργάςτθκαν με προκυμία ϊςτε να βγει το καλφτε-
ρο δυνατό αποτζλεςμα. 

Μαρία Κρθτικοφ 

Γενικι Διευκφντρια ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Χαιρετιςμόσ υντακτικισ Ομάδασ 

Ιδιοκτιτθσ: κ.Μαρία Κρθτικοφ, Γυμνάςιο—Λφκειο ΟΛΥΜΡΛΟΝ 

Τπεφκυνοι Κακθγθτζσ: Κατερίνα Νεοφφτου, Μαρία Μουροφτθ, Ραναγιϊτα Ρελεκάνου, Δθμιτρθσ Μωχςζωσ, Διαμάντω Ηίηιρου. 

Ευχαριςτίεσ ςτθν Κατερίνα Χριςτοδοφλου για τθν βοικεια τθσ ςτθ δθμιουργία του λογότυπου τθσ Μακθτικισ Φωνισ. 
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Σελίδα 3 Μακθτικι Φωνι 

Θ πρϊτθ 

μζρα του 

ςχολείου 

ιταν πολφ διαφορετικι 

από τισ άλλεσ.  Κα ιταν θ 

πρϊτθ μζρα ςτο Γυμνάςιο, 

ζνα μεγαλφτερο ςχολείο 

από το Δθμοτικό.  Ριο πολ-

λοί μακθτζσ, πολλοί κακθγθτζσ και πάρα πολλζσ 

διαφορετικζσ αίκουςεσ.  Ζνιωκα λίγο παράξενα, 

μόλισ ξφπνθςα το πρωινό τθσ Ραραςκευισ.  Νό-

μιηα ότι κα τα μπερδζψω όλα, ότι δε κα ξζρω 

ποφ να πάω. Μόλισ φτάςαμε ςτο ςχολείο, δίςτα-

ηα λιγάκι να κατζβω.  Μετά από λίγθ ϊρα ιρκαν 

και οι φίλεσ μου, που κα ιταν ςτθν ίδια τάξθ με 

εμζνα.  Πταν ςυγκεντρωκικαμε ςτο γιπεδο αγ-

χϊκθκα πολφ, παρόλο που με διακατείχε μεγάλθ 

αγωνία για τα καινοφργια μακιματα. 

Τελικά, είμαι πολφ τυχερι που πθγαίνω ςτο   

ΟΛΥΜΡΛΟΝ και που ζχω τουσ πιο καλοφσ και 

ευγενικοφσ κακθγθτζσ. Σε πολφ μικρό χρονικό 

διάςτθμα  προςαρμοςτικαμε όλα τα παιδιά και 

τϊρα πια ανυπομονοφμε να πθγαίνουμε ςτο 

ςχολείο.  Πλοι οι κακθγθτζσ μάσ προςεγγίηουν 

με πολλι αγάπθ και όρεξθ, για να μάσ μάκουν 

πολλά και καινοφργια πράγματα. Με ςτόχουσ 

και ςωςτι μελζτθ είμαι ςίγουρθ ότι κα κερδίςω 

πολλά τθν πρϊτθ 

μου χρονιά ςτο 

γυμνάςιο! 

 

Φεφγοντασ από το ςχολείο αφινω πίςω κακθγθτζσ, κρα-

νία, διαλείμματα, αγωνία, ςυηθτιςεισ…   

«Τουσ μακθτζσ τουσ τρϊει το ςτρεσ 

τα καρδιοχτφπια, οι ςυηθτιςεισ μεσ τισ ςχολικζσ αυλζσ...» 

Αφινω το δεφτερο μου ςπίτι. Αυτά όμωσ που παίρνω 

μαηί μου είναι πολφ περιςςότερα. Ραίρνω φιλίεσ, γνϊ-

ςεισ, εμπειρίεσ και αναμνιςεισ μιασ ηωισ. Ραίρνω 6 χρό-

νια εκπαίδευςθσ και ωρίμανςθσ. Ραίρνοντασ κάρροσ και 

δφναμθ από όλα αυτά καταπολεμϊ τθν πίεςθ και το άγχοσ που πνίγουν κάκε 

τελειόφοιτο. Σε λιγότερο από 5 μινεσ όλα αυτά κα ζχουν τελειϊςει.  

«Τουσ μακθτζσ τουσ τρώει το ςτρεσ 

μα ςαν τελειώςει το ςχολείο τελειώνουν 

τθσ ηωισ μασ κι οι ςτιγμζσ οι πιο γλυκζσ...» 

Αναπολϊ τα 6 χρόνια που ζηθςα και μεγά-

λωςα εδϊ και όλα μοιάηουν να τελειϊ-

νουν πολφ γριγορα, πόςο μάλλον ο τελευ-

ταίοσ μου χρόνοσ ωσ μακιτρια. Στο ςχο-

λείο με τουσ φίλουσ, ςυμμακθτζσ, κακθ-

γθτζσ μου…  ό,τι ζχω να ηιςω ςε αυτό το μικρό χρονικό διάςτθμα κα το ηιςω 

ςτο ζπακρο. Αυτοί οι μινεσ κα κακορίςουν το μζλλον μου γι’ αυτό και 

κρατϊ ςτο μυαλό μου τουσ ςτόχουσ που κζλω να πραγματοποιιςω  και 

τίποτα δε κα με κρατιςει πίςω.  

«Τουσ μακθτζσ τουσ τρώει το ςτρεσ κι θ αγωνία αν κα μποφνε ςτισ ανώτα-

τεσ ςχολζσ...» 

 Θ πίεςθ που νιϊκουμε όλοι ςαν τελειόφοι-

τοι είναι μεγάλθ αφοφ φζτοσ δε μασ απα-

ςχολοφν μόνο τα μακιματά μασ αλλά και οι 

παγκφπριεσ εξετάςεισ!! Θ πίεςθ αυτι όμωσ 

δε μασ απομακρφνει από τουσ ςτόχουσ μασ, 

αλλά μασ κάνει πιο δυνατοφσ να προςπακι-

ςουμε για να τουσ κατακτιςουμε. 

«Μα εγώ κα ζδινα τα πάντα να γινόμουνα 

πάλι παιδί λίγο να βριςκόμουνα 

ςτισ ίδιεσ τάξεισ ςτα ίδια κρανία 

με τουσ ςυμμακθτζσ μου να κάνω αςτεία 

και τουσ κακθγθτζσ που κοιτάηουν καχφποπτα 

τα μακθτικά τα χρόνια δεν τ’ αλλάηω με τίποτα...» 

Μακάρι να είχα χρόνο να ηιςω όςα ζηθςα και ακόμα περιςςότερα. Το 

ςίγουρο είναι πωσ  δε κα ξεχάςω τίποτα από όλα όςα ζηθςα εδϊ. 

Επίςκεψθ ςτο γραφείο τθσ 

υμβοφλου Επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ κ. Διαμά-

ντωσ Ζίηιρου. 

Κ. Διαμάντω ποιοσ ο ρόλοσ 

του επαγγελματικοφ προςα-

νατολιςμοφ ςιμερα; 

Είναι ςαφζσ ότι οι αλλαγζσ 

που ςυντελοφνται γφρω μασ 

ςε κοινωνικό, οικονομικό, 

εργαςιακό επίπεδο δεν αφινουν κανζνα ανεπθρζα-

ςτο. Ρροκαλοφν άγχοσ και αναςφάλεια ειδικά ςτουσ 

νζουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι καλοφνται να πάρουν 

αποφάςεισ για το μζλλον τουσ. Ζτςι λοιπόν και θ επι-

ςτιμθ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ οφεί-

λει να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ 

κοινωνίασ και ςτισ ολοζνα αυξανόμενεσ ανάγκεσ των 

μακθτϊν.  

Ποιεσ είναι οι κφριεσ ανθςυχίεσ γονιϊν και μακθτϊν 

ςιμερα ςχετικά με το επαγγελματικό τουσ μζλλον; 

Οι γονείσ δικαιολογθμζνα αγωνιοφν για το επαγγελ-

ματικό μζλλον των παιδιϊν τουσ αλλά και οι ίδιοι οι 

μακθτζσ ανθςυχοφν για τισ ςπουδζσ τουσ και τθν ε-

παγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ. Ροια επαγγζλμα-

τα ζχουν μζλλον και ποια αποφζρουν καλζσ απολα-

βζσ; Κα πρζπει να κυςιάςω αυτό που ονειρευόμουν 

να ςπουδάςω για να βρω δουλειά; Αξίηει να ςπουδά-

ςω αφοφ ζτςι κι αλλιϊσ υπάρχει ανεργία; Αυτζσ είναι 

μόνο μερικζσ από τισ ερωτιςεισ μακθτϊν και γονιϊν 

οι οποίοι αγχϊνονται για το μζλλον. 

Με ποια κριτιρια πρζπει να κάνουν οι μακθτζσ τισ 

επαγγελματικζσ επιλογζσ τουσ; 

Είναι γεγονόσ ότι οι αλλαγζσ που ςυμβαίνουν γφρω 

μασ επθρεάηουν μικροφσ και μεγάλουσ οι οποίοι εφ-

λογα ανθςυχοφν για το μζλλον τουσ. Κα ιταν όμωσ 

αντιεπαγγελματικό να ειςθγθκοφμε ςτουσ μακθτζσ 

να ακολουκιςουν όλοι κάποια επαγγζλματα που 

διαφθμίηονται ωσ επαγγζλματα του μζλλοντοσ χωρίσ 

να λάβουμε υπόψθ τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντά 

τουσ. Ο κάκε άνκρωποσ είναι μια μοναδικι προςωπι-

κότθτα με ειδικζσ κλίςεισ, ταλζντα και ενδιαφζροντα 

που δεν μπορεί να «καλουπωκεί» ςτα δεδομζνα τθσ 

ςθμερινισ κατάςταςθσ. Ακόμα λοιπόν κι αν όλοι οι 

μακθτζσ ακολουκιςουν επαγγζλματα που υπόςχο-

νται επαγγελματικι αποκατάςταςθ δεν μποροφμε να 

εγγυθκοφμε ότι όλοι κα αποκαταςτακοφν αφοφ ο 

νόμοσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ κα λειτουργι-

ςει και ςε αυτι τθν περίπτωςθ. Μπορεί λοιπόν να 

ζχουμε τόςουσ πολλοφσ απόφοιτουσ ςε αυτά τα ε-

παγγζλματα που να μθν μποροφν να απορροφθκοφν 

όλοι. Επιπλζον, ακόμα κι αν αποκαταςτακοφν κάποι-

οι επαγγελματικά, το επάγγελμα αυτό δεν  κα τουσ 

γεμίηει, κα ζχουμε μζτριουσ επαγγελματίεσ και πικα-

νόν δυςτυχιςμζνουσ ανκρϊπουσ αφοφ δεν κα α-

ντλοφν καμιά ικανοποίθςθ από τθ δουλειά τουσ. 

Πολλοί νζοι ςιμερα ςκζφτονται ότι είναι μάταιο να 

ςπουδάςουν. υμφωνείτε με αυτό; 

Ρολλοί νζοι είτε από άγνοια είτε από ζλλειψθ κινι-

τρων ςκζφτονται ότι δεν αξίηει να ςπουδάςουν αφοφ 

θ κατάςταςθ ςιμερα δεν αφινει πολλά περικϊρια 

επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ. Τα νζα δεδομζνα 

κάκε άλλο παρά εφθςυχαςμό πρζπει να προκαλοφν. 

Θ οικονομικι κρίςθ κάνει τθν αγορά εργαςίασ ακόμα πιο 

ανταγωνιςτικι και ςαφϊσ το να μθν ζχουμε τα κατάλλθλα 

εφόδια για εργοδότθςθ δε μασ δίνει καμιά ελπίδα. Και δεν 

υποςτθρίηω ότι όλοι πρζπει να γίνουμε επιςτιμονεσ. Ο 

κάκε άνκρωποσ ανάλογα με τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζρο-

ντά του μπορεί να επιλζξει να κάνει αυτό που τον ενδια-

φζρει. Το ςτοίχθμα ςτισ μζρεσ μασ είναι θ δυνατότθτα που 

κα ζχουμε ςαν άνκρωποι να προςαρμοηόμαςτε ςτα νζα 

δεδομζνα αλλά και θ ευελιξία μασ ςτισ ςυνεχόμενεσ αλλα-

γζσ που ςυμβαίνουν γφρω μασ. Εξάλλου, ςτθν παγκόςμια 

αγορά εργαςίασ, το ηθτοφμενο είναι αυτό ακριβϊσ, θ προ-

ςαρμοςτικότθτα. 

Σι πλθροφορίεσ οφείλει να παρζχει ζνασ ςφμβουλοσ  

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςτουσ μακθτζσ του; 

Ο ςωςτόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και θ ενδυνά-

μωςθ του ατόμου είναι ςαφϊσ εφόδια που κα βοθκιςουν 

τον κακζνα να πάρει τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ για το μζλ-

λον του. Γι αυτό και ο Σφμβουλοσ οφείλει να προςφζρει 

ςτουσ μακθτζσ τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ ϊςτε να ακο-

λουκιςουν το επάγγελμα που επικυμοφν λαμβάνοντασ 

υπόψθ όλα τα δεδομζνα (επαγγελματικι αποκατάςταςθ, 

μιςκολογικζσ απολαβζσ, δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ με με-

ταπτυχιακά τα οποία κα διευρφνουν τισ ευκαιρίεσ επαγ-

γελματικισ αποκατάςταςθσ), καλλιεργϊντασ παράλλθλα 

τισ ικανότθτεσ τθσ ευελιξίασ και τθσ προςαρμοςτικότθτασ 

ςε μια ανταγωνιςτικι αγορά εργαςίασ. 

Σι μινυμα κα κζλατε να δϊςετε ςτουσ νζουσ του ςιμερα 

που αγωνιοφν για το μζλλον; 

Τουσ προτείνω να δουν με αιςιοδοξία το αφριο και να α-

δράξουν τθν ευκαιρία να ενδυναμϊςουν τον εαυτό τουσ 

για να μπορεί να ανταποκρικεί ςτο γεμάτο προκλιςεισ 

εργαςιακό περιβάλλον. Ο εφθςυχαςμόσ και θ μεμψιμοιρία 

δεν πρόκειται να βοθκιςουν ςε κάτι και μόνο πίςω μπο-

ροφν να μασ κρατιςουν.   

Ο ρόλοσ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςε μια εποχι προκλιςεων 
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Σελίδα 4 Μακθτικι Φωνι 

Δρ. Αθανϊςιοσ Γαγϊτςησ  Αντιπρύτανησ Ακαδημαώκών Υποθϋςεων Πανεπιςτημύου 

Κύπρου   

Ο Δρ. Ακανάςιοσ Γαγάτςθσ 

ςποφδαςε Μακθματικά 

ςτο Τμιμα Μακθματικϊν 

του Αριςτοτζλειου Ρανεπι-

ςτθμίου Κεςςαλονίκθσ με 

υποτροφία του ΛΚΥ. Ακο-

λοφκθςε μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτθ Διδακτικι των 

Μακθματικϊν ςτο Τμιμα 

Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Louis Pasteur 

του Στραςβοφργου, από όπου απζκτθςε το διδα-

κτορικό του δίπλωμα με υποτροφία τθσ γαλλικισ 

κυβζρνθςθσ. Εργάςτθκε ωσ λζκτορασ και επίκου-

ροσ κακθγθτισ ςτο Τμιμα Μακθματικϊν του 

Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ για 

15 περίπου χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια υπθ-

ρετεί ςτο Ρανεπιςτιμιο Κφπρου ωσ αναπλθρω-

τισ κακθγθτισ και ςτθ ςυνζχεια ωσ κακθγθτισ 

Μακθματικισ Ραιδείασ ςτο Τμιμα Επιςτθμϊν 

τθσ Αγωγισ του Ρανεπιςτθμίου Κφπρου. Διετζ-

λεςε επιςκζπτθσ κακθγθτισ και προςκεκλθμζνοσ 

ερευνθτισ ςε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιςτιμι-

α. Είναι ςυγγραφζασ εκατοντάδων άρκρων ςε 7 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ. 

Από τον Δεκζμβρθ του 2010 είναι Αντιπρφτανθσ 

Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων του Ρανεπιςτθμίου 

Κφπρου. 

 

Γνωρίςαμε τον Δρ. Γαγάτςθ μζςω του ερευνθτι-

κοφ προγράμματοσ FAMT&L ςτο οποίο ςυμμε-

τζχει και το ςχολείο μασ. 

 

Δρ. Γαγάτςθ μπορείτε να μασ πείτε λίγα λόγια 

για το ερευνθτικό πρόγραμμα FAMT&L; 

Το ερευνθτικό πρόγραμμα Formative Assess-

ment of Mathematics Teaching and Learning 

(FAMT&L) προτείνει μια καινοτόμο δράςθ όπου, 

με βάςθ τθ μελζτθ των πεποικιςεων των εκπαι-

δευτικϊν και των μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκ-

παίδευςθσ για τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ςτα 

μακθματικά, κα ςχεδιαςτεί ζνα εικονικό περι-

βάλλον για τθν εκπαίδευςθ των εν ενεργεία εκ-

παιδευτικϊν των μακθματικϊν ςτθ διαμορφωτι-

κι αξιολόγθςθ.  

Το περιβάλλον αυτό κα παρζχει ποικιλία αντικει-

μζνων και εργαλείων (παραδείγματα από διδα-

κτικζσ καταςτάςεισ, βίντεο από καταςτάςεισ αξι-

ολόγθςθσ, υλικό για αξιολόγθςθ κτλ.), ςυμπερι-

λαμβανομζνου και ενόσ οδθγοφ για τθν αποτε-

λεςματικι τουσ χριςθ.  

Ποιοι ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα; 

Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν 5 ευρωπαϊκά Ρα-

νεπιςτιμια: το Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna (ςυντονιςτζσ του προγράμματοσ), το 

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, το University of Applied 

Sciences and Arts of Southern Switzerland, το 

Cergy-Pontoise University of France και το Inhol-

land University of Applied Sciences. 

Θ ερευνθτικι ομάδα του Ρανεπιςτθμίου Κφπρου 

είναι ο υποφαινόμενοσ (ςυντονιςτισ), θ Λλιάδα 

Θλία (ερευνιτρια),  Ραραςκευι Μιχαιλ-

Χρυςάνκου (ερευνιτρια), 

Κυριακοφλλα Ευαγγζλου (ςυνεργάτθσ-

διδακτορικι φοιτιτρια), Κεοδϊρα Χριςτοδοφ-

λου (ςυνεργάτθσ-διδακτορικι φοιτιτρια), Α-

ντροφλλα Ρετρίδου (ςυνεργάτθσ-διδακτορικι 

φοιτιτρια)και θ Διμθτρα Δθμιτρθ (διοικθτικόσ). 

 

Για ποιο ςκοπό δθμιουργικθκε αυτό το πρό-

γραμμα και ποιοι είναι οι ςτόχοι του; 

Το πρόγραμμα ςτοχεφει κυρίωσ ςτθ μελζτθ των 

πεποικιςεων και πρακτικϊν των εκπαιδευτικϊν 

και των μακθτϊν ςχετικά με τθ διαμορφωτικι 

αξιολόγθςθ ςτα μακθματικά, μζςα από ποιοτι-

κζσ (παρατιρθςθ, βιντεοςκόπθςθ, ςυνεντεφξεισ) 

και ποςοτικζσ (ερωτθματολόγια) μεκόδουσ ςυλ-

λογισ δεδομζνων. Ο τελικόσ ςτόχοσ του προ-

γράμματοσ είναι από τθ μια πλευρά ο ςχεδια-

ςμόσ και θ καταςκευι μιασ θλεκτρονικισ τράπε-

ηασ υλικοφ και από τθν άλλθ θ καταςκευι ενόσ 

μοντζλου εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν για 

κατάλλθλθ εφαρμογι τθσ διαμορφωτικισ αξιο-

λόγθςθσ ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ των μακθ-

ματικϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

 

Πότε ζχει ξεκινιςει το πρόγραμμα FAMT&L; 

Το πρόγραμμα άρχιςε τον Οκτϊβριο του 2013 

και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ 

του 2016. 

 

Πόςα ςχολεία τθσ Κφπρου ςυμμετζχουν; 

Από τθν Κφπρο ςυμμετζχουν κυρίωσ δφο ςχολεί-

α. Για τα ποςοτικά δεδομζνα τθσ ζρευνασ, δθλα-

δι τα ερωτθματολόγια για τισ πεποικιςεισ των 

μακθτϊν ςυνεργαςτικαμε με το δθμόςιο Γυμνά-

ςιο Κοκκινοτριμικιάσ, ενϊ για το ποιοτικό μζροσ 

τθσ ζρευνασ ςυνεργαηόμαςτε με το ιδιωτικό Γυ-

μνάςιο-Λφκειο Ολφμπιον. Θ ςυνεργαςία τθσ ε-

ρευνθτικισ ομάδασ και με τα δφο ςχολεία είναι 

εξαιρετικι. Κα πρζπει να τονίςουμε τον ιδιαίτε-

ρο χαρακτιρα 

τθσ ςυνεργαςί-

ασ με το Γυμνά-

ςιο-Λφκειο Ο-

λφμπιον, αφοφ 

από τθν αρχι 

τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ μζχρι ςιμερα 

ζχουν πραγματοποιθκεί δεκάδεσ παρεμβάςεων 

ςτισ τάξεισ του Γυμναςίου για βιντεοςκοπιςεισ 

των μακθμάτων κακϊσ και για ςυνεντεφξεισ με 

κακθγθτζσ και μακθτζσ που είναι απαραίτθτα 

ςτοιχεία υλοποίθςθσ των ςτόχων του προγράμ-

ματοσ.  

Πϊσ αναμζνεται να χρθςιμοποιθκοφν όλεσ οι 

πλθροφορίεσ που κα ζχετε μαηζψει με τθν ολο-

κλιρωςθ του προγράμματοσ; 

Τα δεδομζνα που κα ςυλλεγοφν κα αποτελζ-

ςουν τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό του μοντζλου 

εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν, ςτο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί κα εμπλζκονται ενεργά με ςτόχο 

τθ βελτίωςι τουσ ςε πρακτικζσ διδαςκαλίασ και 

αξιολόγθςθσ. Επίςθσ, ςε δεξιότθτεσ εκπαιδευτι-

κοφ ςχεδιαςμοφ και βελτίωςθσ του επαγγελματι-

κοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και ςτθν αναςτοχα-

ςτικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 

και τθν αυτο-αξιολόγθςθ.  

Πλα τα ςχετικά εργαλεία για τθν επίτευξθ των 

πιο πάνω κα περιλαμβάνονται ςτο θλεκτρονικό 

περιβάλλον εκπαίδευςθσ που κα ςχεδιαςτεί, 

ϊςτε οι εκπαιδευτζσ και οι εκπαιδευόμενοι εκ-

παιδευτικοί να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ όςο το 

δυνατόν περιςςότερα εργαλεία και ερεκίςματα. 

Σε αυτό το θλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευ-

ςθσ, δθλαδι ςτθν πλατφόρμα του προγράμμα-

τοσ, κα υπάρχει υλικό το οποίο κα ςυλλεγεί από 

τα παρεμβατικά προγράμματα που εφαρμόηου-

με αυτι τθ ςχολικι χρονιά ςτο ιδιωτικό Γυμνάςι-

ο-Λφκειο Ολφμπιον. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί 

που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 

κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα και κα 

μποροφν να κοινοποιοφν το υλικό τουσ ςτουσ 

υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ από τισ πζντε χϊρεσ 

του προγράμματοσ. 

Τα πλιρθ αποτελζςματα κα είναι διακζςιμα το 

2017. 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ που μασ αφιερϊςατε 

λίγο από τον πολφτιμό ςασ χρόνο. 

αποτζλεςε ςφμβολο τθσ ψυχροπολεμικισ αντιπαράκεςθσ ζωσ τθν κατεδάφι-

ςι του, το 1989, όταν πλζον το ανατολικό μπλοκ είχε αρχίςει να καταρρζει. 

Κλείνουμε με τθ φράςθ του αμερικανοφ προζδρου John F. Kennedy «Θ ελευ-

κερία είναι αδιαίρετθ και όταν ζνασ άνκρωποσ είναι ςκλαβωμζνοσ τότε κα-

νείσ δεν είναι ελεφκεροσ… όλοι οι 

ελεφκεροι άνκρωποι, όπου και αν 

ηουν, είναι πολίτεσ του Βερολί-

νου, και επομζνωσ, ωσ ελεφκεροσ 

άνκρωποσ, είμαι περιφανοσ να 

λζω "Λch bin ein Berliner" [= Είμαι 

Βερολινζηοσ+». 

Το Berliner Mauer που ζμεινε γνωςτό ωσ 

<<τείχοσ τθσ ντροπισ>> ιταν αποτζλεςμα ενόσ 

«ψυχροφ πολζμου» Ανατολισ και Δφςθσ, όπου 

ςε αυτι τθν υπόκεςθ κφματα υπιρξαν εκατομ-

μφρια οικογζνειεσ που διζμεναν ςτθ Γερμανία. 

Εξαιτίασ του ςκλθροφ πολζμου ανάμεςα ςτουσ 

δυτικοφσ ςυμμάχουσ και τθ Σοβιετικι  Ζνωςθ θ 

Γερμανία χωρίςτθκε ςτισ 13 Αυγοφςτου του 

1961 ςε δφο μζρθ. Το αντιφαςιςτικό τείχοσ προςταςίασ όπωσ το αποκα-

λοφςαν μζλθ τθσ ανατολικογερμανικισ κυβζρνθςθσ ανεγζρκθκε το καλο-

καίρι του 1961 από τουσ Σοβιετικοφσ και τουσ Ανατολικογερμανοφσ και 

Τείχος του Βερολίνου 

Σο ςχολείο μασ ςυμμετζχει ςτο ερευνθτικό 

πρόγραμμα του Πανεπιςτθμίου Κφπρου 

FAMT&L . 



 

 

 

 

 

Γυμνάσιο  -  Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Σελίδα 5 Μακθτικι Φωνι 

Κατϊθεςη απόψεών μασ ςχετικϊ με το πιο πϊνω απόςπαςμα... 

Τι γίνεται όμωσ με τισ ψυχζσ των ανκρϊπων;  Γιατί υπάρχει αυτι θ ψυχρότθτα ανάμεςα ςτα διάφορα ζκνθ;  Θ Γθραιά 
Ιπειροσ ςφμφωνα με τθ μακραίωνθ ιςτορία τθσ δε κα ζπρεπε να χτίηει τείχθ αλλά να τα γκρεμίηει, ϊςτε να υπάρχει αλλθλεγ-
γφθ και ιςότθτα.  Ρϊσ είναι δυνατόν θ Ευρϊπθ του 21ου αιϊνα να μθν μπορεί να προςφζρει βοικεια, αφοφ θ ίδια βίωςε ςτο 
μζγιςτο βακμό τα δεινά του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου;  Είναι λοιπόν καιρόσ, θ Ευρϊπθ ν’ αφιςει ςτθν άκρθ τον φανατιςμό και 
τον ρατςιςμό και να ανοίξει τθν «αγκαλιά» τθσ, δθλαδι τα ςφνορα, για να υποδεχτεί αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που αναηθτοφν 
μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. *…+ 

Αναρωτθκικατε ποτζ, πϊσ κα ιταν θ ηωι μασ εάν όλα αυτά που κεωροφμε δεδομζνα ανατραποφν ςε μια μζρα; *…+   

Το προςφυγικό πρόβλθμα λοιπόν, χρειάηεται άμεςθ αντιμετϊπιςθ και είναι απαραίτθτθ θ ςυμβολι όλων μασ.  Ζνα ςθμαντι-
κό μζςο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ είναι θ παιδεία, πιο ςυγκεκρι-
μζνα θ ανκρωπιςτικι παιδεία.  Θ ανκρωπιςτικι παιδεία είναι θ ςωςτι διαμόρφωςθ και διαφϊτιςθ που πρϊτοι οι Ζλλθνεσ 

προςζφεραν ςτα παιδιά τουσ, για να ετοιμάςουν ςφμφωνα με τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ «τον καλόν και αγακόν» πολίτθ.  Ζτςι ςτα πλαίςια 
αυτισ τθσ παιδείασ καλλιεργείται και ο ορκολογιςμόσ δθλαδι θ ορκι ςκζψθ θ οποία κα απαλλάςςει τουσ νζουσ από τισ προλιψεισ και τισ 
προκαταλιψεισ, κυρίαρχο φαινόμενο τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.  Επιπλζον, θ καλλιζργεια τθσ εκνικισ παιδείασ θ οποία αναπτφςςει τθν α-
γάπθ προσ τθν πατρίδα, τισ αξίεσ και τα ιδανικά τθσ, είναι καλό παράλλθλα να καλλιεργεί και το ςεβαςμό προσ τισ άλλεσ πατρίδεσ.  Πλα 
αυτά όμωσ πρζπει να γίνονται με μζτρο, γιατί θ υπερβολι οδθγεί ςτο φανατιςμό και το ρατςιςμό, ιδζεσ οι οποίεσ δε κζλουμε να υπάρχουν 
πλζον ςτθν Ευρϊπθ του «Διαφωτιςμοφ» και τθσ «Δθμοκρατίασ». […] 

Κλείνοντασ, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το προςφυγικό πρόβλθμα χρειάηεται άμεςθ αντιμετϊπιςθ.  Γι’ αυτό οι ψυχζσ και το πνεφμα 
όλων μασ, πρζπει να δροςιςτοφν με τα νάματα τθσ αςτείρευτθσ πθγισ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ.  Κανζνα παιδί δεν πρζπει να βρίςκει 
«κλειςτζσ πόρτεσ» ςτθν προςπάκειά του να εξαςφαλίςει μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ.  Πλοι πρζπει να ανοίξουμε τισ ψυχζσ μασ και να ςυ-
μπεριφερκοφμε πιο ανκρϊπινα, γιατί όπωσ πολφ εφςτοχα είπε ο Καηαντηάκθσ «εάν ζνα παιδί πεκάνει, είτε από πείνα είτε από πόλεμο, τό-
τε ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ ζχει αποτφχει».  Θ Ελλάδα και ο πολιτιςμόσ τθσ μόνο κετικά μποροφν να ςυμβάλλουν ωσ προσ τθν επίλυςθ 
αυτοφ του μεγάλου προβλιματοσ που ονομάηεται «προςφυγικό» γιατί αυτι θ μικρι χϊρα είναι θ ψυχι του πολιτιςμοφ και ο πολιτιςμόσ 
τθσ ψυχισ. 

Θ ηωι μασ ιταν κάποτε εμποτιςμζνθ με αξίεσ και ιδανικά για τα οποία ιμαςταν περιφανοι.  Σιμερα είναι εμφανισ θ πνευματικι 
αποςφνκεςθ, θ οποία ζχει φυλακίςει ςτα πιο ςκοτεινά μπουντροφμια τθσ ό,τι ευγενικό πρυτάνευε μζχρι ςιμερα ςε όλεσ τισ εμ-
φάνςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ μασ.  Ζχουν κάνει τθν εμφάνιςι τουσ υποκριτικζσ και ιδιοτελείσ ςυμπεριφορζσ που ζχουν αναγάγει το 
χριμα ςε υπζρτατθ αξία.  Ρϊσ μποροφμε να είμαςτε αιςιόδοξοι ότι κα ζρκουν καλφτερεσ μζρεσ, όταν κακθμερινά χιλιάδεσ πρό-
ςφυγεσ μεταναςτεφουν, όταν οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κλείνουν τα ςφνορά τουσ;  Ακοφγεται μια γλυκιά μελωδία μζςα ς’ αυτζσ τισ 
τυμπανοκρουςίεσ ότι θ ζνωςθ κα βαςιςτεί ςτισ οικουμενικζσ αξίεσ του ελλθνιςμοφ. *…+ 

Είναι αναντίρρθτο το γεγονόσ ότι ο πρϊτοσ πολιτιςμόσ που αναπτφχκθκε ςτθν Ευρϊπθ ιταν ο αρχαίοσ ελλθνικόσ ο οποίοσ ζδωςε 
«φωσ» για τθν ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ.  Επιπλζον θ Ελλάδα ςυνζβαλε και ςτθν ανάπτυξθ των κεωρθτικϊν επιςτθμϊν αφοφ ανα-
πτφχκθκε με τθν κακοδιγθςθ από ελλθνικζσ προςωπικότθτεσ όπωσ ο Ευκλείδθσ και ο Ρυκαγόρασ ςτα Μακθματικά, αλλά και ο 
Λπποκράτθσ ςτθν Λατρικι.  Ραράλλθλα ςυνζβαλε και ςτθ διαιϊνιςθ των κεωρθτικϊν κλάδων όπωσ τθσ Φιλοςοφίασ με τουσ Σωκρά-

τθ και Ρλάτωνα αλλά και τθσ Λςτορίασ με τουσ Θρόδοτο και Κουκυδίδθ.  Άλλωςτε ςφμφωνα με τον Paul Valery «κανείσ δεν είναι Ευρωπαίοσ αν δεν 
ζγινε μακθτισ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και δεν ζχει περάςει από τθν πεικαρχία τθσ ελλθνικισ ςκζψθσ».  Στθν κακθμερινότθτά μασ παρατθρείται 
μια αςφμμετρθ ανάπτυξθ του υλικοτεχνικοφ και θκικοπνευματικοφ πολιτιςμοφ.  Κακθμερινά χιλιάδεσ άνκρωποι αναγκάηονται να μεταναςτεφουν. *…+ 

Τον τελευταίο καιρό θ κάλαςςα του Αιγαίου ζχει μετατραπεί ςε ζνα «νεκροταφείο» αφοφ κακθμερινά καλαςςοπνίγονται δεκάδεσ άνκρωποι μαχόμε-
νοι να μεταναςτεφςουν για ζνα καλφτερο μζλλον.  Είναι ςχεδόν αδφνατο να πιςτζψουμε πωσ μποροφν να καταςτρζφουν ολόκλθρεσ οικογζνειεσ, κοι-
νωνίεσ ακόμα και πόλεισ προκειμζνου να ικανοποιθκοφν τα ςυμφζροντά τουσ.  Μολονότι πολλοί άνκρωποι κατάφεραν να αποκαταςτακοφν με πολφ 
κόπο και μόχκο υπάρχουν ακόμθ περιςςότεροι οι οποίοι παλεφουν με τα κφματα για να μπορζςουν να επιβιϊςουν.  Κυρίωσ ζχει δθμιουργθκεί ζνα 
κφμα από Σφριουσ πρόςφυγεσ οι οποίοι μεταναςτεφουν μαηί με τισ οικογζνειεσ τουσ ϊςτε να εξαςφαλίςουν ζνα καλφτερο μζλλον.  Ραρά ταφτα όπου 
αποτακοφν βρίςκουν τισ πόρτεσ κλειςτζσ από διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, αφοφ δεν αποδζχονται τθν διαφορετικότθτα. *…+ 

Είναι αδιριτθ θ ανάγκθ τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ Ελλάδα και θ Κφπροσ ζχουν διαφορετικι αντιμετϊπιςθ απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ.  Σαν λαοί μποροφ-
με να καυχθκοφμε ακόμα μια φορά για τθ φιλοξενία και τθν αλλθλεγγφθ που μασ κατακλφηει.  Αποδείξαμε για ακόμα μια φορά ότι εμφοροφμαςτε 
από αγάπθ για τον ςυνάνκρωπό μασ, ανοίγοντασ διάπλατα τόςο τισ πόρτεσ για είςοδο ςτθ χϊρα όςο και τισ καρδιζσ τουσ.  Υπιρξε μεγάλθ κινθτοποίθ-
ςθ από πλευράσ των πολιτϊν, άλλοι από το υςτζρθμά τουσ, άλλοι από το περίςςευμά τουσ, βοικθςαν ςτθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ των Σφριων 
προςφφγων.  Οι Ζλλθνεσ κα δϊςουν το καλό παράδειγμα για τθν αποδοχι τθσ ετερότθτασ και τθσ διαφορετικότθτασ με μόνο ςτόχο τθ δθμιουργία 
μιασ πλουραλιςτικισ κοινωνίασ θ οποία κα ςυνυπάρχει ειρθνικά. *…+ 

Θ ελευκερία του λόγου, ο ενεργόσ δθμοκρατικόσ πολίτθσ και τα ενωμζνα κράτθ γεννικθκαν πριν από 3000 χρόνια ςτθν αρχαία Ελλάδα.  Τϊρα βλζ-
πουμε πωσ όλεσ οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ λειτουργοφν με το δθμοκρατικό πολίτευμα και προωκοφν τον πλουραλιςμό των απόψεων.  Θ αποκατάςταςθ 
τθσ ενότθτασ κα βαςιςτεί ςτισ οικουμενικζσ αξίεσ του ελλθνιςμοφ.  Ο κάκε πολίτθσ κα εδραιϊςει τθ δθμοκρατία μζςα του, με κακοδθγθτι τισ διαχρο-
νικζσ αξίεσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ όπωσ τον ανκρωπιςμό, τθν αγωνιςτικότθτα, τθν αυτοκυςία, κ.α.  Αρχικά κα πρζπει να υπάρχει θ ιςότθτα των 
πολιτϊν απζναντι ςτο νόμο ανεξαρτιτωσ φυγισ, κρθςκείασ, κοινωνικισ τάξθσ ι οικονομικισ κατάςταςθσ.  Επιπλζον κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
κατοχφρωςθ όλων των ελευκεριϊν και των δικαιωμάτων του πολίτθ, όπωσ υποςτθρίηει και ο Λόρδοσ Chesterfield «το χαρακτθριςτικό ενόσ ανκρϊπου 
με καλι αγωγι είναι να ςυνδιαλζγεται με τουσ κατϊτεροφσ του χωρίσ αγζνεια και με τουσ ανϊτεροφσ του με άνεςθ. *…+ 

Τα προβλιματα που μαςτίηουν το ςφγχρονο άνκρωπο είναι πολλά και δυςτυχϊσ, κακόλου ευκαταφρόνθτο.  Μια μικρι λζξθ είναι αρκετι για να περι-
γράψει με παραςτατικό τρόπο τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςιμερα. «Κ--Λ-Σ-Θ» κάκε γράμμα και μια πρόκα που τρυπά ανελζθτα τ’ όνειρα για το 
μζλλον κρί-ςθ: κάκε ςυλλαβι και ζνα θχθρό χαςτοφκι ςε κάκε ευγενι φιλοδοξία για κοινωνικι προκοπι, κρίςθ οικονομικι, κρίςθ θκικι, κρίςθ κοινω-
νικι, κρίςθ αξιϊν, κρίςθ πολιτικι, κρίςθ ςτισ ςχζςεισ μασ, κρίςθ γενικά ςτθ ηωι μασ. Ρου οδθγοφμαςτε άραγε;  Ροφ ζχουμε κρφψει τθν πυξίδα που κα 
μασ οδθγιςει ς’ ζνα αραξοβόλι απάνεμα; *…+ 

«Σε θαηάζηαζε παληθνύ έρεη πεξηέιζεη ε Επξωπαϊθή Έλωζε, αληηκεηωπίδνληαο ηε κεγαιύηεξε θξίζε ζηελ ηζηνξία ηεο, κε ηελ αδπλα-
κία λα δώζεη κηα ζνβαξή ιύζε ζην πξνζθπγηθό πξόβιεκα. Όια απηά όκωο δελ ζα είραλ ζπκβεί, αλ από ηελ πξώηε ζηηγκή ε Επξω-
παϊθή Έλωζε αληηκεηώπηδε ην ηεξάζηην απηό πξόβιεκα ωο πξαγκαηηθή έλωζε θαη όρη ωο έλα ζπλνζύιεπκα ρωξώλ, όπνπ ε θαζεκηά 
μερωξηζηά πξνζπαζεί λα απαιιαγεί από ηηο ζπλέπεηεο θαη λα θνξηώζεη ην βάξνο ζηνλ δηπιαλό ηεο.» 

Αποσπάσματα Εκθέσεων από το Διαγωνισμό Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας 
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Σελίδα 6 Μακθτικι Φωνι 

Το Γυμνάςιο-Λφκειο ΟΛΥΜΡΛΟΝ για 

μια ακόμθ χρονιά είχε τθν ευκαιρία 

να ςυμμετάςχει ςτο Ευρωπαϊκό Ρρό-

γραμμα Erasmus+ το οποίο απευκφ-

νεται ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ Μακθ-

τικζσ Κοινότθτεσ.  Σκοπόσ του προ-

γράμματοσ είναι θ διαπολιτιςμικι 

γνωριμία και επαφι των νζων τθσ 

Ευρϊπθσ μζςα από τθν ανταλλαγι 

και φιλοξενία μακθτϊν. 

Στο φετινό πρόγραμμα το ςχολείο 

μασ φιλοξζνθςε από τισ 24 Οκτωβρί-

ου μζχρι 01 Νοεμβρίου 2015, μακθ-

τζσ και κακθγθτζσ από επτά χϊρεσ 

(Γερμανία, Αγγλία, Βουλγαρία, Βζλγι-

ο, Λταλία, Γαλλία, Ρολωνία).  

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τόςο 

ενδοςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, όςο 

και περιθγιςεισ και εξορμιςεισ ε-

κτόσ του ςχολικοφ χϊρου.  Μακθτζσ 

και κακθγθτζσ των άλλων ευρωπαϊ-

κϊν χωρϊν ιρκαν ςε επαφι με τθν 

κυπριακι και ξζνθ κουλτοφρα,  α-

ποκόμιςαν εμπειρίεσ και επιςκζφ-

κθκαν διάφορα αξιοκζατα. Ακόμθ 

αντάλλαξαν απόψεισ και προβλθ-

ματιςμοφσ για κζματα που αφο-

ροφν τθν κοινι ευρωπαϊκι πορεία 

και το ευρωπαϊκό όραμα των πολι-

τϊν. 

Τόςο εμείσ όςο και τα φιλοξενοφμε-

να παιδιά αποχαιρετιςαμε τουσ 

νζουσ μασ φίλουσ.  

Εντυπώςεισ από το Πρόγραμμα 

“… είχα την εντύπωση ότι τον γνώριζα χρόνια. Δεν ξε-

χώριζα ότι ήταν από άλλη χώρα με άλλη γλώσσα, ήθη 

και έθιμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναζήσω παρόμοια 

εμπειρία.” 

“… μου έκανε εντύπωση η ευγένεια και οι καλοί της τρό-

ποι. Εμείς πρέπει να είμαστε λίγο  „κακομαθημένοι‟.   

Πολύ υπεύθυνη και βολική. Για μένα ήταν μεγάλη εμπει-

ρία. ” 

“… η Chantal μου έμαθε αρκετά πράγματα για τη χώρα της 

και γενικά για τη κουλτούρα τους. Με τη σειρά μου της 

έδωσα αρκετές πληροφορίες για τη ζωή γενικά στην Κύπρο 

και την όλη κατάσταση.”   

“… φοβόμουνα ότι δε θα μπορούσα να συνεννοηθούμε λόγω γλώσσας. Όμως τα καταφέ-

ραμε θαυμάσια αφού και εκείνη είχε τα ίδια προβλήματα  με μένα. Νομίζω τώρα αισθάνο-

μαι πιο υπεύθυνη γιατί πήρα κάτι από την Γερμανίδα φίλη μου.” 

“… η φιλοξενούμενή μου αισθανόταν άνετα στο 

σπίτι μας. Εξάλλου με είχε φιλοξενήσει και η ίδια 

όταν ήμασταν στην Ιταλία. Νομίζω ότι θα συνεχί-

σουμε να είμαστε φίλες.”   

Εντυπϊςεισ μακθτϊν που φιλοξζνθςαν παιδιά από άλλεσ χϊρεσ! 

 

Επίςκεψθ ςτθν Κφπρο 

Στα πλαίςια του τριετοφσ  προγράμματοσ  Erasmus+ 

με κζμα τθ μετανάςτευςθ, μεταξφ  27 Σεπτεμβρίου 

και 2 Οκτωβρίου ομάδα μακθτϊν και κακθγθτϊν 

του ΟΛΥΜΡΛΟΝ ταξιδζψαμε ςτο Βζλγιο και ςυγκε-

κριμζνα ςτισ Βρυξζλλεσ.  

Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν οι Αγγλία, Γαλλία, Ρολωνία, Βουλγαρία, 

Λταλία, Ελλάδα, Τουρκία και  Γερμανία. Ανάμεςα ςτισ δραςτθριότθτεσ 

τθσ ςυνάντθςθσ ςτο Βζλγιο ιταν επίςκεψθ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφ-

λιο, επίςκεψθ ςτο Atomium, και επίςκεψθ ςε κζντρο φιλοξενίασ προ-

ςφφγων. Επιπλζον, ζγιναν Ολυμπιακοί Αγϊνεσ με παραδοςιακά παι-

χνίδια τθσ κάκε χϊρασ και διαγωνιςμόσ μαγειρικισ με παραδοςιακά 

φαγθτά. Το ΟΛΥΜΡΛΟΝ μάλιςτα απζςπαςε βραβείο για το καλφτερο 

επιδόρπιο, εντυπωςιάηοντασ με γλυκά δάκτυλα και ςουτηιοφκκο. 

Θ εμπειρία ιταν ανεπανάλθπτθ για όλουσ. Μακθτζσ και κακθγθτζσ 

από δζκα διαφορετικζσ χϊρεσ μοιράςτθκαν εμπειρίεσ, αντάλλαξαν 

απόψεισ, ζπαιξαν, χόρεψαν μαηί και δθμιοφργθςαν για λίγεσ μζρεσ 

ζνα ωραίο μωςαϊκό πολιτιςμϊν τθσ Ευρϊπθσ.     

Επίςκεψθ ςτο Βζλγιο  με κζμa 

“YOUropeans on the move” 
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Ευρωπαώκό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Etwinning 

Το ςχολείο μασ για τθν ακαδθ-

μαϊκι χρονιά 2015-2016 ςυμμε-

τζχει και ςυνεργάηεται με το 5ο 

ΓΕΛ Αμαρουςίου Ακινασ ςτα 

πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προ-

γράμματοσ Etwinning. 

Ομάδα μακθτϊν (Α’ και Β’ Λυκείου) και των δυο 

ςχολείων, αςχολοφνται με το κζμα Exploring 

Europe's Mediterranean countries με απϊτερο 

ςκοπό τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ, του πολιτιςμοφ 

και του περιβάλλοντοσ των διάφορων μεςογεια-

κϊν χωρϊν κακϊσ και τισ μελλοντικζσ προκλι-

ςεισ που καλοφνται να αντιμετωπίςουν οι χϊρεσ 

γφρω από τθ Μεςόγειο κάλαςςα. Συγκεκριμζνα, 

ςτισ 9 & 16 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιικθ-

καν διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ μεταξφ των μακθ-

τϊν των δφο ςχολείων με τθ χριςθ διάφορων 

θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν, οι οποίεσ βοικθςαν 

τουσ μακθτζσ να γνωριςτοφν καλφτερα και να 

ανταλλάξουν ιδζεσ για τισ δράςεισ που αναπτφς-

ςουν. Ακόμθ, ςτισ 23 Δεκεμβρίου μακθτζσ των 

δυο ςχολείων αποφάςιςαν να παραςκευάςουν 

παραδοςιακά εδζςματα Κφπρου και Ελλάδασ. 

Ζτςι λοιπόν,  φτιάξαμε κολοκυκόπιτα με ςυντα-

γι που μασ ζςτειλαν οι μακθτζσ του Λυκείου 

Αμαρουςίου και αντίςτοιχα μακθτζσ του Λυκεί-

ου Αμαρουςίου ζφτιαξαν ελιόπιτα με ςυνταγι 

που τουσ ςτείλαμε εμείσ, οι μακθτζσ του Ολφ-

μπιον. Στισ 9 Μαρτίου πραγματοποιικθκε επί-

ςκεψθ μακθτϊν και κακθγθτϊν του ςχολείου 

Αμαρουςίου ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου μασ 

ςτα πλαίςια τθσ φετινισ μασ ςυνεργαςίασ. Με 

χαρά υποδεχκικαμε τουσ ςυμμακθτζσ μασ και 

περάςαμε μαηί τουσ αξζχαςτεσ ςτιγμζσ μελετϊ-

ντασ τισ ιςτορίεσ και τον πολιτιςμό των διαφό-

ρων μεςογειακϊν λαϊν. 

Junior Achievement 

Ο όμιλόσ μασ ζχει ωσ κφριο ςτόχο 

τθ ςυμμετοχι του ςτο καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Junior 

Achievement Young Enterprise», 

το οποίο  διοργανϊνεται για τρίτθ 

ςυνεχι χρονιά από το Υπουργείο Ραιδείασ και 

Ρολιτιςμοφ. Τα προθγοφμενα χρόνια, το ςχολείο 

μασ ςυμμετείχε ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 

με τισ μακθτικζσ εταιρείεσ – επιχειριςεισ «Out 

of the box creations», «Herbs Care» και «T-

Stars».  

Κατά τθ φετινι ακαδθμαϊκι χρονιά ςτο ςχολείο 

μασ δθμιουργικθκε μια «μακθτικι επιχείρθςθ» 

βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, 

ςφμφωνα με τθν οποία υπάρχουν οι μζτοχοι τθσ 

εταιρείασ (μακθτζσ, κακθγθτζσ, γονείσ, άλλοι φο-

ρείσ) κακϊσ και το προςωπικό τθσ, το οποίο αποτε-

λείται από μακθτζσ του ςχολείου. Ο κάκε εμπλεκό-

μενοσ μακθτισ ζχει το ρόλο του ςτθν εταιρεία 

(διευκυντζσ, υπάλλθλοι) και με αυτό τον τρόπο μα-

καίνουμε να λειτουργοφμε ωσ μικροί επιχειρθματί-

εσ, αναπτφςςοντασ δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ 

και καινοτομίασ. Το προ-

ϊόν τθσ μακθτικισ αυτισ 

εταιρείασ είναι ζνα θχείο     

από ανακυκλϊςιμα υλικά, 

το οποίο καταςκευάηεται 

από τουσ ίδιουσ τουσ μακθ-

τζσ – προςωπικό τθσ εται-

ρείασ και βρίςκεται προσ 

πϊλθςθ.   

Ημϋρα Ξϋνων Γλωςςών 

Για άλλθ μια 

χρονιά, με ιδιαί-

τερο ενκουςια-

ςμό, γιορτάςα-

με ςτο ςχολείο 

μασ τθν Ευρω-

παϊκι Θμζρα 

Γλωςςϊν. 

Ρροςπακιςαμε με τον τρόπο μασ 

να βιϊςουμε τθν πολφ-

πολιτιςμικότθτα και να τιμιςουμε 

με τον καλφτερο τρόπο αυτι τθν 

ευρωπαϊκι γιορτι. 

Τθν Παραςκευι 02/10/2015 μακθ-

τζσ και κακθγθτζσ του Ομίλου Ξζ-

νων Γλωςςϊν ςτιςαμε ζνα υπζροχο ευ-

ρωπαϊκό πανθγυράκι!!!   

Στο κεντρικό κιόςκι τθσ αυλισ ο όμιλοσ 

είχε φροντίςει να γεμίςει το χϊρο με ςθ-

μαίεσ ευρωπαϊκϊν και όχι μόνο χωρϊν.  

Τραγοφδια και μελωδίεσ από διάφορεσ 

χϊρεσ «ζντυναν» τθν όλθ εκδιλωςθ 

ενϊ υπιρχαν και πολλζσ γαςτρονομι-

κζσ εκπλιξεισ αφοφ οι κακθγθτζσ μασ, 

είχαν φροντίςει να ετοιμάςουν για τθν 

περίςταςθ γλυκά και φαγθτά με ςυντα-

γζσ από όλο τον κόςμο. 

Στικθκε ζνα υπζροχο πανθγφρι – το 

οποίο είχε φιλανκρωπικό χαρακτιρα - 

και υπιρχε ζνα ενκουςιϊδεσ κλίμα με 

μια δόςθ περιζργειασ από όλα τα παι-

διά για τισ αφίςεσ που ζβλεπαν, για 

τισ μουςικζσ που άκουγαν και για τα 

εδζςματα που γεφονταν! 

 

Ιταν μία πραγματικά ξεχωριςτι εμπειρία 

τόςο για εμάσ τουσ μακθτζσ όςο κζλω να 

πιςτεφω και για τουσ κακθγθτζσ μασ. 
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Γιώργοσ Καραγιώργησ - ϋνασ ϊνθρωποσ που βλϋπει μπροςτϊ! 

Πϊσ κα περιγράφατε τον εαυτό ςασ με λίγα 

λόγια;  

(Οικογενειακι κατάςταςθ, ςπουδζσ και ό,τι 

άλλο κεωρείτε ςθμαντικό για να ςασ γνωρί-

ςει καλφτερα ο κόςμοσ) 

Είμαι Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ, απόφοιτοσ 

του Ρανεπιςτθμίου City του Λονδίνου (πτυχίο 

1993 και Διδακτορικό δίπλωμα 1997), με ειδι-

κότθτα ςτα κζματα ενζργειασ. Μετά το πζρασ 

των ςπουδϊν μου εργάςτθκα για περίοδο δφο 

χρόνων ςτο Ρανεπιςτιμιο Imperial του Λονδίνου ωσ επιςτθμονικόσ ςυνερ-

γάτθσ. Από το 1999 μζχρι ςιμερα εργάηομαι ςτο τμιμα Μθχανολόγων Μθ-

χανικϊν του Ρανεπιςτθμίου Frederick όπου κατζχω τθν κζςθ του Αναπλθρω-

τι Κακθγθτι. Διδάςκω τα μακιματα: Κερμοδυναμικισ, Ψφξθ-Κλιματιςμόσ, 

Διαχείριςθ Ενζργειασ, Τεχνολογίεσ Ραραγωγισ Ενζργειασ και Αεριοςτρόβι-

λοι. Διακζτω ερευνθτικι εμπειρία πζραν των 17 ετϊν. Θ ερευνθτικι μου 

δραςτθριότθτα επικεντρϊνεται ςτισ κεματικζσ περιοχζσ τθσ κερμοδυναμι-

κισ, ενζργειασ, ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τεχνολογιϊν υδρογόνου και 

υδρογονανκράκων. Είμαι παντρεμζνοσ και ζχω πζντε παιδιά, δυο κορίτςια 

19 και 17 ετϊν, και τρία αγόρια 15, 14 και 13 ετϊν. 

 

Πϊσ γεννικθκε θ ιδζα για τθ δθμιουργία του πρϊτου φωτοβολταϊκοφ Πάρ-

κου;  

Καταρχιν κα ικελα να ςασ πω ότι τα ερευνθτικά μου ενδιαφζροντα με 

ζςτρεφαν πάντοτε προσ τθν αναηιτθςθ κακαρότερων καυςίμων όπωσ το 

Υδρογόνο. Ρζραν από τθ χριςθ/διαχείριςθ του υδρογόνου γεννιζται και το 

ερϊτθμα τθσ παραγωγισ του. Υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι παραγωγισ υ-

δρογόνου, θ πιο διαδεδομζνθ και αποδοτικι μζκοδοσ είναι θ θλεκτρόλυςθ, 

μια διαδικαςία θ οποία απαιτεί θλεκτριςμό. Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο ε-

ςτιάςαμε τθν προςοχι μασ ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και πιο ςυγκε-

κριμζνα ςτα φωτοβολταϊκά. Τθν περίοδο εκείνθ (2005) τα κρατικά ςχζδια 

παροχισ κινιτρων για εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν βριςκόντουςαν ςτα 

αρχικά ςτάδια και δεν ιταν και τόςο ενκαρρυντικά. Ραρόλα αυτά θ εταιρεία 

μασ προχϊρθςε τότε ςτθν εγκατάςταςθ του πρϊτου (ι ενόσ από τα πρϊτα) 

ςυςτιματοσ ςυνολικισ ιςχφσ 5KW. Ράνω ςε αυτό το ςφςτθμα ζγιναν όλεσ οι 

μελζτεσ και προςομοιϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι υδρογόνου (μζςο 

θλεκτρόλυςθσ) από τα φωτοβολταϊκά. Ρζντε χρόνια αργότερα, όταν το κρά-

τοσ αποφάςιςε τθν ανάπτυξθ μεγάλων φωτοβολταϊκϊν πάρκων θ εταιρεία 

μασ ζφτιαξε τα πρϊτα τζςςερα φωτοβολταϊκά πάρκα τθσ χϊρασ μασ ςυνολι-

κισ ιςχφσ 600KW. 

 

Ποιά τα οφζλθ τθσ χϊρασ μασ από τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ ςε επί-

πεδο οικονομίασ και κοινωνίασ;  

Τα οφζλθ είναι ποικίλα, ςε επίπεδο οικονομίασ ςυνειςφζρουν ςτθν απεξάρ-

τθςθ τθσ χϊρασ μασ από τα ορυκτά καφςιμα και ωσ εκ τοφτου ςυμβάλλουν 

ςτθ μείωςθ των ειςαγωγϊν καυςίμων. Σε επίπεδο κοινωνίασ θ ςυνειςφορά 

επικεντρϊνεται ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ (παράμετροσ ςθμα-

ντικι και για τθν οικονομία) και ςτθν καλυτζρευςθ του περιβάλλοντοσ λόγω 

τθσ μείωςθσ των ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα, θ οποία ζχει κετικό αντίκτυπο 

ςτθν υγεία του πλθκυςμοφ μασ. 

 

Πείτε μασ λίγα λόγια για τισ δραςτθριότθτεσ του εργοςταςιακοφ/

εργαςτθριακοφ χϊρου τθσ εταιρείασ ςασ ςτθ βιομθχανικι περιοχι Εργα-

τϊν;  

Καταρχιν κα ικελα να ςασ πω ότι ο χϊροσ ςτθ βιομθχανικι περιοχι Εργα-

τϊν δεν ζχει να κάνει με εργοςτάςιο. Κα ζλεγα ότι είναι ζνα ερευνθτικό κζ-

ντρο που δεν ζχει τίποτα να ηθλζψει από τα αντίςτοιχα που υπάρχουν ςε 

Αμερικι και Λαπωνία. Οι δραςτθριότθτεσ επικεντρϊνονται ςτισ τεχνολογίεσ 

υδρογόνου. Κατά κφριο λόγο, αςχολοφμαςτε με τθν αποκικευςθ υδρογόνου, 

αλλά μπικαμε ςτθ διαδικαςία τθσ ςυμπίεςθσ υδρογόνου και μελετοφμε τθν 

παραγωγι μζςα από καινοτόμεσ διαδικαςίεσ. Στόχοσ μασ, είναι ςτο άμεςο 

μζλλον, να εγκαταςτιςουμε “υδρογονάδικα” ςτθν Κφπρο. Δθλαδι, ςτακμοφσ 

ανεφοδιαςμοφ υδρογόνου, οι οποίοι κα αντικαταςτιςουν τα πρατιρια πε-

τρελαιοειδϊν. Ταυτόχρονα κζλουμε να κυκλοφοριςουν λεωφορεία με υδρο-

γόνο, ϊςτε να γίνει γνωςτό ωσ καφςιμο το υδρογόνο.  

 

Πωσ βλζπετε το επίπεδο των φοιτθτϊν διαμζςου του χρόνου;  

Το επίπεδο των φοιτθτϊν τα τελευταία χρόνια κατα-

γράφει μια ςυνεχι αυξθτικι τάςθ. Αυτό είναι ζνα ελπι-

δοφόρο μινυμα για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθ 

χϊρα μασ. Υπάρχουν βζβαια πολλά που πρζπει να γί-

νουν για να μπορζςουμε να ανταγωνιςτοφμε τα διεκνι 

πανεπιςτιμια. Θ ανζλιξθ ενόσ πανεπιςτθμίου επθρεά-

ηεται ςε πολφ μεγάλο βακμό από τθν ποιότθτα φοιτθ-

τϊν που δζχεται και από τθ μελλοντικι επιτυχία των 

αποφοίτων του. 

 

    Σασ ευχαριςτοφμε. 

 

Θ εκπαίδευςθ ςτθ Σουθδία 

είναι υποχρεωτικι για όλα 

τα παιδιά θλικίασ μεταξφ 7 

και 16 ετϊν. Το ςχολικό 

ζτοσ ςτθ Σουθδία διαρκεί 

από τα μζςα / τζλθ Αυγοφ-

ςτου με αρχζσ / μζςα Λουνί-

ου. Οι διακοπζσ των Χρι-

ςτουγζννων, από τα μζςα 

Δεκεμβρίου ζωσ τισ αρχζσ 

Λανουαρίου, χωρίηουν  το ςουθδικό ςχολικό ζτοσ 

ςε δφο εξάμθνα. 

Οι μακθτζσ ςτα ςουθδικά ςχολεία τθσ πρωτο-

βάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν πολφ περιοριςμζνθ 

επιλογι όςον αφορά το πρόγραμμα ςπουδϊν 

τουσ. Οι μακθτζσ ςυνικωσ δεν μποροφν να πά-

ρουν αποφάςεισ ςχετικά με τθν εκπαίδευςι τουσ 

μζχρι τθν ζκτθ τάξθ, όπου οι μακθτζσ μποροφν 

να επιλζξουν μια ξζνθ γλϊςςα (ιςπανικά, γαλλι-

κά, γερμανικά, ρωςικά, ι επιπλζον αγγλικά ι 

ςουθδικά). Επίςθσ προςφζρονται πρακτικά μα-

κιματα όπωσ ράψιμο, χειροτεχνία και ξυλουργι-

κι. Αυτό είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυντονιςμζ-

νθσ προςπάκειασ για τον εξορκολογιςμό των 

προγραμμάτων ςπουδϊν, με τθν ελπίδα ότι αυ-

τό κα ευνοιςει τουσ μακθτζσ που προζρχονται 

από οικογζνειεσ με χαμθλότερο μορφωτικό επί-

πεδο. Οι επικριτζσ ιςχυρίηονται ότι ζχουν μειω-

κεί ςθμαντικά τα αποτελζςματα των πλζον τα-

λαντοφχων φοιτθτϊν. Πλοι οι μακθτζσ μεταξφ 12

-15 ετών κάνουν  μαθηματικά, αγγλικά, σουηδι-

κά, μια ξζνθ γλϊςςα, "Naturorientering" το οποί-

ο είναι μάκθμα κατανόθςθσ τθσ φφςθσ και προ-

ςανατολιςμοφ, επιςτιμεσ (φυςικι, χθμεία, βιο-

λογία, τεχνολογία), κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

(κοινωνιολογία, ιςτορία, κρθςκεία, γεωγραφί-

α), γυμναςτικι,  τζχνθ, μουςικι, ξυλουργία ι 

ράψιμο, και οικιακι οικονομία. Σε πολλά ςχο-

λεία προςφζρεται το μάκθμα "επιλογισ του 

φοιτθτι", το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, 

για παράδειγμα, το κζατρο, μια επιπλζον ξζνθ 

γλϊςςα ι βοικεια ςε διάφορα μακιματα. Επί-

ςθσ, το ςχολικό ςφςτθμα, ενκαρρφνει ιδιαίτερα 

τθν ατομικι εκπαίδευςθ ςτθν οποία δίνεται 

ζμφαςθ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του κάκε μα-

κθτι χωριςτά. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται επί-

ςθσ όχι μόνο να ςυμμετάςχουν ςε μακθτικά 

ςυμβοφλια, αλλά και να «διαμορφϊςουν» τθν 

εκπαίδευςθ που επικυμοφν μαηί με τουσ κακθ-

γθτζσ τουσ, επιλζγοντασ ποια βιβλία να διαβά-

ςουν και πϊσ να ιςορροπιςουν τθν πρακτικι 

με τθ κεωρία, ανάλογα με τον τρόπο που οι 

ίδιοι  προτιμοφν  να διδάςκονται.  

Το μαθητικό Σύστημα στην Σουηδία 
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Θα μπορούςα να ζόςω ςτο Βόρειο μϋροσ τησ Κύπρου; 

Εάν είχα τθν ευκαιρία να κατοι-

κιςω ςτο Βόρειο μζροσ τθσ 

Κφπρου μασ, κα ιμουν πραγ-

ματικά ςε μεγάλο δίλθμμα. Τα 

ςυναιςκιματα που κα με κατζ-

κλυηαν πιςτεφω κα ιταν ανά-

μεικτα και αμζτρθτα! 

Μα πιο πολφ απ’ όλα κα κυρι-

αρχοφςαν ςτθν ψυχι μου θ ςτεναχϊρια, θ αδικί-

α και ο πόνοσ για όλα αυτά που ςυνζβθςαν ςτο 

νθςί μασ. Μόνο και μόνο ςτθ ςκζψθ ότι ςτο βό-

ρειο μζροσ τθσ Κφπρου μασ ςυνζβθςαν τόςα 

απάνκρωπα ςυμβάντα δε κα αιςκανόμουν κα-

λά. Οι εικόνεσ των λεθλατθμζνων ςπιτιϊν, των 

απεριποίθτων, ερειπωμζνων και κατεςτραμμζ-

νων εκκλθςιϊν δε κα με ζκαναν να νιϊκω άνετα. 

Για εμάσ τουσ νζουσ που δε ηιςαμε εκεί και δεν 

ζχουμε κακόλου αναμνιςεισ, αυτό το κομμάτι 

γθσ είναι άγνωςτο, αφοφ οι μόνοι άνκρωποι που 

κα μποροφςαν να μασ μιλιςουν και να μασ ξενα-

γιςουν ςτα δρομάκια, ςτισ γειτονιζσ και ςτισ 

πόλεισ μασ, οι παπποφδεσ και οι γιαγιάδεσ μασ, 

δεν είναι πια ςτθ ηωι. Οι γονείσ μασ, βλζπετε, 

ιταν ςε πολφ μικρι θλικία όταν ξεριηϊκθκαν 

από τα χωριά τουσ και εγκατζλειψαν τα ςπίτια 

τουσ. Θ μεγάλθ αυτι αδικία δε  κα με άφθνε ςε 

θρεμία, θ εικόνα τθσ κόκκινθσ ςθμαίασ, με το 

μιςοφζγγαρο που τόςα χρόνια κυματίηει ςτον 

καταγάλανο ουρανό μασ, και τα ςκορπιςμζνα 

ςυρματομπλζγματα, με κάνουν διςτακτικι ςτο 

να επιλζξω να κατοικιςω εκεί ςε περίπτωςθ που 

μου δινόταν τζτοια ευκαιρία. 

Από τθν άλλθ όμωσ,  κα ικελα να γνωρίςω τθν 

υπόλοιπθ πατρίδα μου. Για μζνα οι τόποι αυτοί 

είναι ιεροί διότι εκεί είναι ο τόποσ γζννθςθσ των 

γονιϊν μασ, των προγόνων μασ. Θ απόφαςθ εί-

ναι δφςκολθ για όςουσ δε γνϊριςαν και δεν 

ζηθςαν ς’ αυτά τα μζρθ. Γνωρίηω ότι αρκετζσ 

περιοχζσ παραμελικθκαν και βρίςκονται ςε πο-

λφ άςχθμθ κατάςταςθ. Ριςτεφω ότι, από τθ ςτιγ-

μι που κα δοκεί ςτον κόςμο αυτι θ ευκαιρία να 

επιλζξει αν κα ικελε να κατοικιςει ςτο Βόρειο 

μζροσ τθσ Κφπρου μασ, κα πρζπει το κράτοσ να 

ςτθρίξει με διάφορουσ τρόπουσ και κυρίωσ οικο-

νομικά το νζο τουσ ξεκίνθμα. 

Εβελίνα Καράπετρθ, Α’ 1 

Παιδοβουλό 

Θ Κυπριακι Ραιδοβουλι ςυ-

ςτάκθκε επίςθμα το Νοζμβριο 

του 2001, οργανϊνεται από 

τθν Ραγκφπρια Συντονιςτικι 

Επιτροπι Ρροςταςίασ και Ευθ-

μερίασ του Ραιδιοφ και τελεί 

υπό τθν αιγίδα του Ρροζδρου 

τθσ Βουλισ, ο οποίοσ και προ-

εδρεφει των εργαςιϊν τθσ. Ζνασ παιδοβουλευ-

τισ μαηί με ζνα αναπλθρωματικό, εκλζγεται κά-

κε 2 χρόνια μζςα από Επαρχιακζσ Εκλογικζσ Συ-

νελεφςεισ μεταξφ υποψθφίων που προτάκθκαν 

από τα Μακθτικά Συμβοφλια όλων των Γυμναςί-

ων. Στθν πρϊτθ ςυνεδρία πάντοτε επικρατεί α-

μθχανία και κυρίωσ άγνοια λόγω του ότι ο κε-

ςμόσ τθσ Ραιδοβουλισ δεν είναι ευρφτερα γνω-

ςτόσ. Ακολοφκωσ, με το πζραςμα του χρόνου 

γνωριηόμαςτε αναμεταξφ μασ  και αρχίηουν να 

δθμιουργοφνται γερζσ φιλίεσ και όμορφοι δε-

ςμοί. Σε κάκε μασ ςυνεδρία, που γίνεται μία με 

δφο φορζσ το μινα, ςυηθτοφμε, αναλφουμε και 

προςπακοφμε να προτείνουμε λφςεισ για κζμα-

τα που εμείσ οι ίδιοι κζτουμε,  που προβλθματί-

ηουν και απαςχολοφν κυρίωσ τουσ εφιβουσ και 

τα μικρότερα παιδιά. Τα κζματα αφοροφν κυρί-

ωσ τθν οικονομικι, κοινωνικι, και πολιτικι ηωι 

του τόπου μασ όπωσ είναι θ εκπαίδευςθ, οι κοι-

νωνικζσ υπθρεςίεσ, ο ρατςιςμόσ, ο εκφοβιςμόσ 

κτλ. Θ Ραιδοβουλι ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ενθ-

μζρωςθ των παιδιϊν για τα δικαιϊματά τουσ και 

πϊσ αυτά τθροφνται από το κράτοσ, τουσ πολίτεσ 

και τθν κοινωνία.  

Στισ 24 Νοεμβρίου  παρευρεκικαμε και οι 56 

παιδοβουλευτζσ των Επαρχιακϊν Κοινοβουλευ-

τικϊν Ομάδων Λευκωςίασ/Κερφνειασ, Αμμοχϊ-

ςτου, Λεμεςοφ, Ράφου και Λάρνακασ ςτθ Βουλι 

των Αντιπροςϊπων. Το Νοζμβριο κάκε ζτουσ 

πραγματοποιείται ςφνοδοσ ςτθ Βουλι των Αντι-

προςϊπων και παραλαμβάνουμε ςυμβολικά τα 

ζδρανα. Κάκε κθτεία (ςυγκεκριμζνα θ δικι μασ 

είναι θ 7θ) και κάκε Κοινοβουλευτικι Ομάδα 

αςχολείται με ςυγκεκριμζνα κζματα, ετοιμάηει 

μια ζκκεςθ και τθν παρουςιάηει ςτθ Βουλι. 

Φζτοσ ιταν θ Αϋ Τακτικι Ρανθγυρικι Σφνοδοσ με 

γενικό κζμα «Επζνδυςθ ςτο Ραιδί: Θ εφαρμογι 

των δικαιωμάτων των παιδιϊν». Τα κζματα που 

μασ απαςχόλθςαν ιταν θ Εκπαίδευςθ για τθν 

επαρχία Αμμοχϊςτου, θ Ψυχαγωγία για τθν ε-

παρχία Ράφου, θ Διακίνθςθ για τθν επαρχία 

Λάρνακασ, οι Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ 

για τθν επαρχία Λεμεςοφ και θ Υγεία για τθν ε-

παρχία Λευκωςίασ/ Κερφνειασ.  

Είναι αναμφιςβιτθτο ότι με τθ ςυμμετοχι ςτθν 

Ραιδοβουλι αποκομίηεισ πολλζσ εμπειρίεσ, ανα-

καλφπτεισ καινοφργια πράγματα, βλζπεισ από 

διαφορετικι οπτικι 

γωνία τθ κεϊρθςθ 

του κόςμου και κυ-

ρίωσ προςφζρεισ 

ςτο κοινό καλό.  

Στισ 18 Νοεμβρίου ςυμμετείχαμε ςτο Διάλογο Εφιβων ςυ-

νοδευόμενοι από τθ ςφμβουλο του ςχολείου μασ κ. Διαμά-

ντω Ηίηιρου. Ο Διάλογοσ Εφιβων αφορά ζνα διάλογο μετα-

ξφ των μακθτϊν τθσ τρίτθσ τάξθσ Γυμναςίου ςε ζνα ςυγκε-

κριμζνο κζμα. Φζτοσ, κλθκικαμε να ςυηθτιςουμε για τθν 

πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν κυπριακι κοινωνία. Ο κάκε μα-

κθτισ μποροφςε να διατυπϊςει τθ γνϊμθ του ελεφκερα 

και να ςυμπλθρϊςει ι να αντικροφςει τισ γνϊμεσ άλλων 

μακθτϊν.  

Αρχικά, μιλιςαμε για το αν θ πολυπολιτιςμικότθτα είναι 

πρόβλθμα ι πρόκλθςθ ςτα ςχολεία. Τα περιςςότερα παιδιά είπαν ότι είναι πρόκλθςθ  αφοφ το ςχολεί-

ο μπορεί να το εκμεταλλευτεί δθμιουργικά. Επίςθσ, ςυηθτιςαμε για το φαινόμενο του ρατςιςμοφ, ζνα 

φαινόμενο με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κυπριακι κοινωνία. Ρολλοί μακθτζσ ανζφεραν τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ μπορεί να περιοριςτεί το φαινόμενο αυτό.  

Επιπλζον, ςυηθτιςαμε για το πϊσ ο Διμοσ ι το ςχολείο μπορεί να φζρει πιο κοντά τουσ ξζνουσ με τουσ 

ντόπιουσ. Μια ωραία ειςιγθςθ ιταν θ διοργάνωςθ μιασ μικρισ εκδιλωςθσ τθν Θμζρα Γλωςςϊν, κατά 

τθν οποία να προςφζρονται φαγθτά και αντικείμενα από διάφορεσ χϊρεσ, όπωσ γίνεται και ςτο ςχο-

λείο μασ.  

Νικολίνα Αρχοντίδου, Γ’1 

Στο διάλογο των εφιβων μου ζκανε εντφπωςθ το ότι δεν υπιρχαν λογομαχίεσ μεταξφ των παιδιϊν και 

το κάκε παιδί μποροφςε να εκφράςει ελεφκερα τθ γνϊμθ του για το κζμα του ρατςιςμοφ και τθσ πο-

λυπολιτιςμικότθτασ. Κάποιοι μακθτζσ εκφράςτθκαν ζντονα για το κζμα του ρατςιςμοφ και μασ αφθγι-

κθκαν προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ.  

Γιϊργοσ Μζλθ, Γ’1 

Μου ζκανε εντφπωςθ το γεγονόσ ότι όλοι οι μακθτζσ μιλοφςαν άνετα, νιϊκοντασ οικεία, ανεξαρτιτωσ 

κρθςκείασ και υπθκοότθτασ. Επιπρόςκετα, πολλοί από τουσ 

μακθτζσ, μίλθςαν χωρίσ να εκφραςτοφν άςχθμα για ξζνεσ 

κρθςκείεσ, χϊρεσ και λαοφσ, εκφράηοντασ αλλθλεγγφθ προσ 

άτομα που ζχουν διαφορετικι  κρθςκεία και δθλϊνοντασ  

πωσ είναι δικαίωμα του κακενόσ  να πιςτεφει όπου κζλει. 

Κάποιοι μακθτζσ μοιράςτθκαν προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ για 

το κζμα του ρατςιςμοφ. Αυτι θ εμπειρία, μπορεί να βοθκι-

ςει ανκρϊπουσ οι οποίοι ζχουν ζντονεσ απόψεισ για οποιο-

διποτε κζμα να είναι πιο δεκτικοί ςε διαφορετικζσ απόψεισ. 

Ευριπίδθσ Ιορδάνουσ, Γ’1 

Διϊλογοσ Εφόβων 
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Μακθτικι Φωνι 

Ζφταςε ςτο τζλοσ τθσ ακόμα 

μια καλλιτεχνικι εκδιλωςθ, θ 

τελευταία καλλιτεχνικι εκδι-

λωςθ ςτθν οποία λαμβάνω 

μζροσ ωσ μακιτρια του ΟΛΥ-

ΜΡΛΟΝ. Τθ Δευτζρα 25/01/2016 διεξιχκθ 

το καλλιτεχνικό αφιζρωμα ςτο ςυνκζτθ τθσ Κφ-

πρου και όλου του Ελλθνιςμοφ Μάριο Τό-

κα. Πλοι όςοι λάβαμε μζροσ,  με τθν κακοδιγθ-

ςθ των κακθγθτϊν μασ, ερμθνεφςαμε τα τρα-

γοφδια που ζγραψε ο Μάριοσ Τόκασ και χορζ-

ψαμε ςτουσ ρυκμοφσ του " Θ νφχτα μυρίηει Για-

ςεμι" και "Εξαρτάται". Στθν εκδιλωςθ ςυμμε-

τείχε και ο γνωςτόσ λαϊκόσ ερμθνευτισ Μιχάλθσ 

Λεβζντθσ που ερμινευςε κι αυτόσ μεγάλεσ επι-

τυχίεσ του Μάριου Τόκα.  

Επίςθσ παρουςιάςτθκαν κεατρικά δρϊμενα που 

αποτφπωναν τισ πιο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ 

και τθσ καριζρασ του. Είχαμε τθν τιμι και τθν 

ευχαρίςτθςθ να βρίςκεται ςτο κοινό ο αδελφόσ 

του αξζχαςτου Μάριου κ. Νίκοσ Τόκασ, ο οποίοσ 

εκπροςϊπθςε τθν οικογζνεια του καλλιτζχνθ. 

Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςε και ο Ζπαρχοσ 

Κερφνειασ που μασ ςυνεχάρθ ςτο τζλοσ τθσ εκ-

διλωςθσ. Ακόμθ ο Διμαρχοσ Στροβόλου τίμθςε 

τθν εκδιλωςθ με τθν παρουςία του ενϊ πολλοί 

Αφιέρωμα στον «μεγάλο» Κύπριο Μάριο Τόκα 
ακαδθμαϊκοί κακϊσ και αξιωματικοί τθσ 

Εκνικισ Φρουράσ και τθσ Αςτυνομίασ 

ζδωςαν το παρόν τουσ.   

Κζλω να ευχαριςτιςω τουσ κακθγθτζσ 

μου που μου ζδωςαν τθν ευκαιρία να 

ςυμμετάςχω ςε τζτοιεσ εκδθλϊςεισ κα-

τά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ μου ςτο 

ςχολείο αφοφ νιϊκω πωσ βοικθςαν ςτθ 

διαμόρφωςθ του χαρακτιρα μου. Κζλω 

να ευχαριςτιςω και τουσ ςυμμακθτζσ 

μου που μου χάριςαν εμπειρίεσ και ανα-

μνιςεισ για μια ηωι! Δε κα ςασ ξεχάςω 

ποτζ!!!! 

 

Σελίδα 10 
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Σελίδα 12 Μακθτικι Φωνι 

Ο δθμοςιογραφικόσ όμιλοσ  παρευρζκθ-

κε ςτα γυρίςματα τθσ τθλεοπτικισ ςειράσ 

του MEGA «9 μινεσ». Οι μακθτζσ παρα-

κολοφκθςαν τα ςτάδια ενόσ γυρίςματοσ 

και είχαν τθν ευκαιρία να πάρουν ςυνζ-

ντευξθ ςτουσ θκοποιοφσ τθσ ςειράσ αλλά 

και να φωτογραφθκοφν μαηί τουσ. 

Ραίηει ρόλο θ εξωτερικι εμφά-

νιςθ ςτο χϊρο τθσ τθλεόραςθσ; 

Δεν ζχει ςθμαςία αν κάποιοσ 

είναι όμορφοσ,. Σθμαςία ζχει ότι 

είναι κάποιοσ που νιϊκει πωσ 

κζλει να πει κάποια πράγματα 

και να τα μοιραςτεί με τον κόςμο και αυτό δεν 

ζχει να κάνει με τθν εμφάνιςθ αλλά με το χαρα-

κτιρα. 

Ρϊσ βλζπετε τισ κυπριακζσ ςειρζσ ςε ςχζςθ με 

τισ ελλθνικζσ; 

Θ Ελλάδα είναι πιο μεγάλθ χϊρα με περιςςότε-

ρεσ προοπτικζσ και ευκαιρίεσ. Ακόμθ παρζχονται 

καλφτερα budged που δίνουν τθν ευκαιρία κα-

λφτερθσ οργάνωςθσ τθσ δουλειάσ ζτςι ϊςτε να 

φαίνεται πιο 

ςωςτι και ςυ-

ντονιςμζνθ. 

Βζβαια και 

ςτθν Κφπρο 

γίνονται καλζσ 

προςπάκειεσ 

και είμαςτε ςε 

πορεία εξελίξιμθ . 

Υπάρχει καλι ςχζςθ με τουσ ςυνεργάτεσ ςασ; 

Είναι φιλικόσ ο χϊροσ; 

Ππωσ ςε όλεσ τισ δουλειζσ υπάρχουν και χϊροι 

που δεν είναι τόςο ευνοϊκοί όμωσ όλα ξεκινάνε 

από εςζνα. Αν ζχεισ κετικι διάκεςθ, ενζργεια 

και όρεξθ τότε μπορείσ να παραςφρεισ και το 

περιβάλλον γφρω ςου. 

Επίςκεψθ ςτα γυρίςματα τθσ αγαπθμζνθσ μασ 

τθλεοπτικισ ςειράσ «9 μινεσ» και θ αγωνία ςτο 

κόκκινο... 

Σασ αναγνωρίηουν ςτο δρόμο και πϊσ νιϊκετε 

όταν ςυμβαίνει αυτό; 

Είναι πολφ όμορφο να βλζπεισ ότι οι άνκρωποι ςε 

αποδζχονται επειδι ςε βλζπουν ςτο ςπίτι τουσ 

κάκε βράδυ. Υπάρχουν μερικζσ περιπτϊςεισ που 

με βλζπουν με λφπθςθ 

λόγω του ρόλου μου 

ςτθ ςειρά «9 μινεσ» 

αλλά ζχει και αυτό το 

ενδιαφζρον του, ζχει 

πλάκα. 

Ριςτεφετε πωσ θ ςυνερ-

γαςία ςασ με τουσ Ελ-

λαδίτεσ καλλιτζχνεσ ςασ 

βοθκάει; 

Με βοθκά όςο κα με 

βοθκοφςε και κάποια άλλθ ςυνεργαςία με Κφπρι-

ουσ καλλιτζχνεσ,  καλλιτζχνεσ  όπωσ ο κφριοσ Γαλα-

νόσ με χρόνια πείρασ πίςω τουσ. Σίγουρα ζχεισ να 

μάκεισ πολλά από αυτοφσ. 

Ρϊσ βλζπετε το μζλλον τθσ τθλεόραςθσ; 

Κζλω να πιςτεφω πωσ κα υπάρχει μζλλον ςτθν 

τθλεόραςθ και όςο περνοφν τα χρόνια κα γίνονται 

ακόμθ καλφτερεσ δουλειζσ. 

Δεν επθρεαςτικατε από το γεγονόσ ότι τϊρα εί-

ναι δφςκολο να βρει κανείσ δουλειά ςτθν τθλεό-

ραςθ; 

Σίγουρα επθρεάηεςαι αλλά οι εκπτϊςεισ κα γίνο-

νται πάντα είτε πολφ είτε λίγο. Το κζμα εξαρτάται 

από τον κάκε ζνα ξεχωριςτά και αν μπορεί να δου-

λζψει με οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. 

Ιμουν κατενκουςιαςμζνθ και δεν ζβλεπα 

τθν ϊρα για τθν 1θ ςυνάντθςθ του Δθμο-

ςιογραφικοφ Ομίλου διότι ιξερα ότι κα 

πθγαίναμε ςτα γυρίςματα τθσ ςειράσ του 

MEGA «9 μινεσ». Ανυπομονοφςα τόςο 

πολφ να δω ποιο επειςόδιο κα γφριηαν, 

τουσ θκοποιοφσ που κα ζπαιηαν και τθν 

τοποκεςία. Επιτζλουσ θ μζρα είχε φτάςει. 

Μπικαμε ςτο λεωφορείο. Κακϊσ προχωροφςε, θ αγωνία με 

είχε κυριεφςει και κοιτάηοντασ ζξω από  το παράκυρο ανα-

ρωτιόμουν...  «εκεί κα είναι ι εκεί;» . 

Τελικά προοριςμόσ μασ ιταν το Δθμαρχείο Στροβόλου. Ο 

ςκθνοκζτθσ και δφο θκοποιοί τθσ ςειράσ, μασ καλωςόριςαν. 

Πταν μπικαμε μζςα για να παρακολουκιςουμε το γφριςμα 

κακίςαμε πίςω από τα φϊτα και τθρικθκε απόλυτθ θςυχία. 

Μερικζσ φορζσ τα  γυρίςματα ςταματοφςαν όταν κάποιοσ 

ξεχνοφςε τα λόγια του και ο ςκθνοκζτθσ διζκοπτε για να επα-

ναλάβουν μζροσ τθσ ςκθνισ. 

Στο τζλοσ μάσ δόκθκε θ ευκαιρία να βγάλουμε φωτογραφίεσ 

με τουσ θκοποιοφσ, να πάρουμε αυτόγραφα και ςυνεντεφ-

ξεισ από τουσ αγαπθμζνουσ μασ πρωταγωνιςτζσ. 

Δυςτυχϊσ είχε τελειϊςει το γφριςμα και ζπρεπε να φφγουμε. 

Αυτι θ εμπειρία ιταν τζλεια και πρζπει να πω ότι το να ολο-

κλθρωκεί ζνα μικρό μζροσ κάποιου επειςοδίου είναι πολφ 

δφςκολο. Αν και φαίνεται ότι είναι εφκολο, ανακάλυψα πόςθ 

προετοιμαςία κρφβεται πίςω από κάκε επειςόδιο. 

Επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι δε ςυγκρατικθκα και αποκάλυψα 

ςε ςυγγενείσ και φίλουσ τι κα γίνει ςτο επόμενο επειςόδιο.

Είναι ευχάριςτο γιατί βλζπεισ ότι αρζςει 
θ δουλειά ςου. 
Η ηωι εδϊ ςτθν Κφπρο ςασ αρζςει; 
Αρκετά. 

Τι ςασ ϊκθςε να ακολουκιςετε 
αυτό το επάγγελμα; 
Τυχαία,  είναι ωραίο επάγγελ-
μα. Σποφδαςα και άλλα πράγ-
ματα βζβαια αλλά μου άρεςε 
και το ζκανα. 
Τι άλλο ςπουδάςατε; 

Ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. 
Ριςτεφετε πωσ ταυτίηεςτε με το ρόλο ςασ; 
Πχι, είναι απλά ζνασ ρόλοσ . Μπαίνεισ ςτα πα-
ποφτςια κάποιου άλλου. 
Η εμφάνιςθ ςτο χϊρο τθσ τθλεόραςθσ βοθ-
κά; 
Πχι.  
Είχατε κάποιο πρότυπο πριν αρχίςετε; 
Ρρότυπα ζχω πολλά. Είναι καλό να βλζπεισ 
δουλειζσ άλλων και να μακαίνεισ μζςα από 
αυτζσ. 
Στο δρόμο ςάσ αναγνωρίηουν και πϊσ νιϊκε-
τε όταν ςυμβαίνει αυτό; 

Η νεαρή ταλαντούχα ηθοποιόσ Αντωνία Φαραλάμπουσ (γνωςτή ςε όλουσ 

μασ ωσ Κρίςτη από την τηλεοπτική ςειρά «9 μήνεσ»), μασ χάριςε το χαμόγελό 

τησ και μια έξω καρδιά ςυνέντευξη 

Ο ηθοποιόσ Δημήτρησ Παπαδάκησ  

 



Γυμνάσιο  -  Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

μαγικό και κεωρϊ ιταν μια ςτιγμι που δε κα 
ξεχάςω ποτζ ςτθ ηωι μου. Από εκεί και πζρα θ 
κάκε παραολυμπιάδα ιταν πολφ διαφορετικι. 
Το 2008 ςτο Ρεκίνο κζρδιςα 2 μετάλλια και προ-
ερχόμουν από τραυματιςμοφσ. Το 2012 ιταν θ 
πιο δφςκολθ παραολυμπιάδα, που μου είχαν πει 
οι γιατροί ότι πρζπει να ςταματιςω τθν κολφμ-
βθςθ, γιατί είχα κάνει ιδθ πζντε εγχειριςεισ. 
Τελικά, κατάφερα να φτάςω ςτουσ παραολυμπι-
ακοφσ του 2012, μάλιςτα κατάφερα να κάνω 
ατομικι επίδοςθ και να πάρω το αργυρό μετάλ-
λιο και ιταν θ απόλυτθ επιτυχία. 
 
Αυτοί οι παραολυμπιακοί είναι οι τελευταίοι ι 
κα ςυνεχίςεισ; 
Καταρχιν ζχω πει ακόμα  1 ι 2 φορζσ ότι είναι οι 
τελευταίοι. Λςχφει ότι αυτό υπάρχει ςτο πίςω 
μζροσ του μυαλοφ. Απλά επειδι ζχω διαψεφςει 
τον εαυτό μου πάρα πολλζσ φορζσ μπορεί να 
λζω ότι είναι οι τελευταίοι, αλλά όταν φτάςει 
εκείνθ θ ςτιγμι, ειδικά όταν είναι επιτυχία, ανα-
κεωρείσ κάποια πράγματα. Νομίηεισ ότι μπορείσ 
να ςυνεχίςεισ. Σίγουρα κζλω να κάνω και άλλα 
πράγματα ςτθ ηωι μου. Κζλω να εξαντλιςω όλα 
τα περικϊρια. Δθλαδι αν νιϊςω ότι μπορϊ ακό-
μα λίγο κα το προςπακιςω. 
 
Τι μινυμα κα ικελεσ να δϊςεισ ςτα παιδιά που 
αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό και μπορεί να 
αντιμετωπίηουν κάποιεσ δυςκολίεσ; 
Κζλω να απευκυνκϊ όχι μόνο ςτα παιδιά που 
αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό αλλά γενικότερα 
ςε οποιονδιποτε άνκρωπο αντιμετωπίηει κά-
ποιεσ δυςκολίεσ. Ζμακα ςτθ ηωι  ότι τθ μια μζρα 
είμαςτε καλά και τθν άλλθ κάτι μασ ςυμβαίνει, 
άρα πρζπει να ζχουμε τθν ψυχραιμία και τθ δφ-
ναμθ να αντιμετωπίςουμε αυτό που μασ ςυμ-
βαίνει. Σε καμία περίπτωςθ δεν είναι εφκολο και 
το δθλϊνω κατθγορθματικά. Ρρζπει να ζχεισ 
ςίγουρα ανκρϊπουσ που κα ςε ςτθρίξουν ςε 
κάποιεσ δφςκολεσ ςτιγμζσ και κεωρϊ ότι και θ 
κοινωνία πρζπει να ςυμβάλει πολφ περιςςότερο 
ςτθρίηοντασ αυτά τα παιδιά και γενικότερα αυ-
τοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Ζχω διδαχκεί από τθν 
πορεία μου ςτθ ηωι ότι με μεγάλθ προςπάκεια 
και επιμονι μπορείσ να καταφζρεισ πάρα πολλά 
πράγματα. Π,τι και να ςυμβεί ςτον κακζνα, όλοι 
είμαςτε καλοί ςε κάτι. Εγϊ ζψαξα και βρικα ότι 
ιμουν καλι ςτθν κολφμβθςθ. Μζςα από τθν 
κολφμβθςθ, εξιςορρόπθςα το πρόβλθμα και 
ιρκε λίγο πιο ομαλά, γιατί μποροφςα να προ-
ςφζρω ςε ζνα τομζα και με ζκανε να νιϊκω γε-
νικά καλά ςαν άνκρωποσ. Επιμζνω ότι θ πολιτεί-
α πρζπει να εντάξει αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ 
ςτθν κοινωνία, αφοφ δεν ζχουν διαφορετικό 
μυαλό ι ψυχι απλά μια τεχνικι δυςκολία. Ζτςι 
το κεωρϊ εγϊ. 
 
Αλικεια ποιοσ είναι ο επόμενοσ ςτόχοσ ςου; 

Ο επόμενόσ μου ςτόχοσ είναι οι παραολυμπια-
κοί, που είναι μια μεγάλθ πρόκλθςθ για οποιο-
διποτε ακλθτι υψθλοφ επιπζδου. Είναι θ  τζ-
ταρτθ ςυνεχόμενθ παραολυμπιάδα  και είναι 
πάρα πολφ δφςκολοσ ςτόχοσ γιατί ζχουν περά-
ςει τα χρόνια. Απλά επειδι είμαι πάρα πολφ κο-
ντά ςε αυτόν το ςτόχο κεωρϊ ότι κα κάνω τθν 
προςπάκειά μου πρϊτα για τον εαυτό μου και 
δεφτερον ςίγουρα για τθν Κφπρο γιατί κεωρϊ 
ότι  ενδεχόμενεσ επιτυχίεσ  προβάλλουν τθν πα-
τρίδα μασ ςτο εξωτερικό. Ρολλζσ φορζσ με 
ζχουν ρωτιςει ποφ είναι θ Κφπροσ, τι είναι θ 
Κφπροσ. Ερωτιματα που δεν μποροφν να απα-
ντθκοφν μζςα από  άλλουσ τομείσ. Κεωρϊ ότι 
μζςω του ακλθτιςμοφ προωκοφνται πολλά εκνι-
κά προβλιματα. Το ζχω ηιςει, το ζχω βιϊςει και 
το πιςτεφω πάρα πολφ. 

Πϊσ πιρεσ τθν απόφαςθ να ενταχκείσ ςτθν πα-
ραολυμπιάδα τθσ Κφπρου; 

Καταρχιν, να αναφζρω πωσ δεν ιξερα αρχικά  
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υνέντευξη με την 

παραολυμπιονίκη Καρολίνα 

Πελενδρίτου  

Θελιςαμε να 
πάρουμε ςυνζ-
ντευξθ από τθν 
Καρολίνα γιατί 
είναι θ μόνθ 
Χρυςι Ραραο-
λυμπιανίκθσ 
ςτθν Κφπρο και 
κζλαμε να μά-
κουμε περιςςό-
τερα για αυτιν. 
Ρριν τθν ςυνζ-

ντευξθ ψάξαμε και μάκαμε περιςςότερεσ πλθ-
ροφορίεσ για αυτιν και εντυπωςιαςτικαμε α-
πό τθν πορεία τθσ, τισ επιδόςεισ τθσ, και τα επι-
τεφγματά τθσ. Πταν ςτισ 21 Φεβρουαρίου μασ 
δόκθκε θ ευκαιρία να τθ γνωρίςουμε από κο-
ντά, ςτα παραςκινια του τθλεοπτικοφ προ-
γράμματοσ  «Dansing for you», τότε καυμάςα-
με τθν Καρολίνα όχι μόνο ςαν ακλιτρια αλλά 
και ωσ άνκρωπο. 
 
Αυτό τον καιρό με τι αςχολείςαι;  
Αυτό τον καιρό το πρόγραμμά μου είναι βαρυ-
φορτωμζνο, και αυτό με ζχει κουράςει αρκετά.  
Από τθ μια οι προπονιςεισ μου για τθν προετοι-
μαςία μου για τθν 4θ παραολυμπιάδα ςτο ίο το 
Σεπτζμβριο  και από τθν άλλθ θ εμπλοκι μου ςε 
κάποιεσ φιλανκρωπικζσ δράςεισ ζχουν γεμίςει 
το πρόγραμμά μου και δεν μου μζνει κακόλου 
χρόνοσ. Θ ςυμμετοχι μου ςτο Dansing  προζκυ-
ψε το τελευταίο διάςτθμα. Είχα αποφαςίςει να 
λάβω μζροσ αφοφ ιξερα ότι ιταν για φιλανκρω-
πικό ςκοπό και γενικότερα επειδι ο ςκοπόσ ιταν 
θ προςφορά ςτον άνκρωπο. Ζτςι προςπάκθςα 
να ανταποκρικϊ όπωσ μπορϊ.  
 
Από ποια θλικία άρχιςεσ να αςχολείςαι με τθν 
κολφμβθςθ; 
Ξεκίνθςα τθν κολφμβθςθ από τα 9 μου χρόνια, 
ενϊ ιδθ ζκανα ενόργανθ γυμναςτικι. Για κολυμ-
βιτρια ιταν ςχετικά αργά θ θλικία των 9, αλλά 
από τθν αρχι φάνθκε ότι είχα κλίςθ ςε αυτό. 
Ζτςι όταν κλικθκα να αποφαςίςω τι κα ακολου-
κιςω ενόργανθ ι κολφμβθςθ, τότε αποφάςιςα 
το κολφμπι. Δε μετάνιωςα ποτζ γιατί κεωρϊ ότι 
ςτθν ενόργανθ εξαρτάςαι από τουσ άλλουσ ενϊ 
ςτθν κολφμβθςθ εξαρτάςαι μόνο από τισ δυνά-
μεισ ςου. Δεν εξαρτάςαι από τθ βακμολογία ο-
ποιουδιποτε κριτι αλλά μόνο από το χρονόμε-
τρο. Ριςτεφω θ πορεία, όλα αυτά τα χρόνια με 
δικαίωςε για τθν επιλογι μου. Κα ιμουν αχάρι-
ςτθ αν δεν ιμουν ευγνϊμων για όλα αυτά που 
ζηθςα και για όλα αυτά που κζρδιςα όλα αυτά 
τα χρόνια. 
  
Ξζρουμε ότι ςτθν κολφμ-
βθςθ ςυγκζντρωςεσ πολ-
λζσ επιτυχίεσ. Ροια είναι 
για εςζνα θ πιο ξεχωρι-
ςτι; 
Θ κάκε επιτυχία ζχει τθ 
δικι τθσ ςθμαςία, γιατί 
κάκε επιτυχία ζχει πίςω 
τθσ μια μεγάλθ ιςτορία και 
θ κάκε προετοιμαςία  είναι 
πάρα πολφ διαφορετικι. 
Υπιρχαν φορζσ που ιμουν 
τραυματιςμζνθ ι είχα άλλα προβλιματα και εγϊ 
πιγαινα ςε αγϊνεσ. Βζβαια, το 2004 ιταν για 
μζνα θ πιο μεγάλθ μου επιτυχία αφοφ ιταν θ 
πρϊτθ φορά που πιρα το χρυςό μετάλλιο ςτουσ 
παραολυμπιακοφσ τθσ Ακινασ. Ιμουν μόλισ 18 
χρονϊν και ιταν θ πρϊτθ φορά. Ρραγματικά 
ιταν κάτι ςαν όνειρο. Επίςθσ, το ότι ιταν ςτθν 
Ακινα, που τθ κεωρϊ πατρίδα μου ιταν κάτι 

ότι υπιρχαν παραολυμπιακοί γιατί δυςτυχϊσ 
δεν υπιρχε ενθμζρωςθ από τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ ςτθν Κφπρο. Ζτςι ξεκίνθςα να αγωνίηομαι 
με τουσ αρτιμελείσ ακλθτζσ και είχα μια πολφ 
καλι πορεία. Είχα κάποιεσ διακρίςεισ ςε βαλκα-
νικοφσ και διεκνείσ αγϊνεσ, ςε αγϊνεσ μικρϊν 
κρατϊν.  

Κάποια ςτιγμι θ μθτζρα μου πιγε ςε ζνα ςυνζ-
δριο τθσ Σχολισ Τυφλϊν με κζμα: «Ακλθτιςμόσ, 
πϊσ να βοθκιςετε ανκρϊπουσ που ενδεχομζ-
νωσ αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα». Εκεί 
ιρκε από τθν Ελλάδα ο προπονθτισ κάποιου 
ολυμπιονίκθ (παραολυμπιονίκθ) και όταν άρχιςε 
τθν ομιλία του θ μθτζρα μου του ανάφερε για 
μζνα και τισ επιτυχίεσ που είχα τα τελευταία 
χρόνια. 

Η ςυμμετοχι ςου ςτο Dansing πωσ προζκυψε; 

Με είχαν πάρει τθλζφωνο από τθν παραγωγι 

του Mega, το Σεπτζμβριο και μου είπαν ότι με 
επζλεξαν να ςυμμετζχω ςτο Dansing 5. Με ενθ-
μζρωςαν ότι είναι για φιλανκρωπικό ςκοπό. Εί-
χα τουσ ενδοιαςμοφσ μου λόγω του προβλιμα-
τοσ με τθν όραςι μου και αν κα μπορζςω να 
ανταποκρικϊ γιατί είναι ζνασ χϊροσ που δεν  
τον ξζρω, είναι τα φϊτα. Επίςθσ ο χορόσ είναι 
τελείωσ άγνωςτοσ για μζνα αφοφ δεν είχα ποτζ 
κάποια επαφι. Τελικά απάντθςα κετικά, αφοφ ο 
ςκοπόσ που γίνεται είναι ιερόσ και γιατί τότε 
ιμουν ςε μια φάςθ διακοπϊν και ιμουν ξεκοφ-
ραςτθ, κακϊσ επίςθσ ςκεφτόμουν ότι κα πιγαι-
να ςτα lives μζχρι 2-3 φορζσ και κα αποχωροφςα 
αφοφ πίςτευα ότι δε  κα μποροφςα να χορζψω.  
Πταν ξεκίνθςε όμωσ ιταν πραγματικά πάρα πο-
λφ δφςκολο γιατί το πρόγραμμά μου ιταν ιδθ 
βαρυφορτωμζνο με τισ προπονιςεισ. Στθν αρχι 
ζνιωκα φοβερι αμθχανία επειδι λόγω του α-
κλθτιςμοφ δε μποροφςα να κάνω ςωςτζσ κινι-
ςεισ ςτο χορό. Ρίςτευα ακόμθ ότι επειδι ο χο-
ρόσ είναι κζμα ςυναιςκθμάτων και ζκφραςθσ 
εγϊ δεν κα μποροφςα να ανταποκρικϊ γιατί 
είμαι ζνασ άνκρωποσ πολφ εςωςτρεφισ. Με 
βοικθςαν πολλοί άνκρωποι γφρω μου. Μζχρι 
ςτιγμισ πάει καλά. Κάκε φορά προςπακοφμε 
για το καλφτερο, δεν περιμζνω να κερδίςω. Ραρ’ 
όλα αυτά είναι μια τεράςτια εμπειρία, γνϊριςα 
κι άλλεσ πτυχζσ του εαυτοφ μου, γνϊριςα αν-
κρϊπουσ και κζρδιςα πάρα πολλά πράγματα. 
 
Ο γάμοσ, θ οικογζνεια είναι ςτα μελλοντικά ςου 
ςχζδια; 
Αυτι τθν ςτιγμι 
είμαι με ζνα 
άνκρωπο, είμα-
ςτε πολφ καλά 
και πιςτεφω πωσ 
κα οδθγθκοφμε 
εκεί. Σίγουρα 
όταν κα νιϊςω 
ζτοιμθ κα ικελα 
ζνα παιδί. 
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ςϊμα. Συν τοισ άλλοισ, εμφανίςτθκαν κι άλλοι 

όγκοι ςτουσ ϊμουσ και  ςτθν κοιλιακι χϊρα. Πλα 

αυτά  δυςτυχϊσ τα τελευταία τζςςερα χρόνια με 

κακιςτοφν κλινιρθ με μορφίνεσ για ανακοφφιςθ 

από τουσ πόνουσ. 

Ραρόλα όςα μασ είπατε είςτε ζνασ άνκρωποσ 

με δφναμθ ψυχισ, δεν τα βάλατε κάτω. Απο-

κτιςετε πτυχίο ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, ςτθν 

ψυχολογία και είςτε και κάτοχοσ μάςτερ. Μόλισ 

πρόςφατα κυκλοφόρθςε το βιβλίο ςασ «Ταγκό 

με τον Καρ-Κείνο». Θα κζλατε να μασ πείτε τι 

ςασ ϊκθςε να γράψετε αυτό το βιβλίο; 

Ναι, πολφ ςωςτά αναφζρκθκεσ ςτα πτυχία και 

ςτο μεταπτυχιακό. Ζπειτα κζλθςα να γράψω το 

βιβλίο μου. Δε ςασ κρφβω πωσ ςτθν αρχι δίςτα-

ςα να εκδϊςω το βιβλίο μου. Ικελα όμωσ να 

δϊςω δφναμθ και ςε αλλά άτομα, με ι χωρίσ 

αςκζνεια. Ο κόςμοσ ςιμερα αντιμετωπίηει τθ 

ηωι πολφ ελαφριά, δθλαδι δεν τθσ δίνει ςθμα-

ςία, τα κεωρεί όλα δεδομζνα ενϊ δεν πρζπει να 

είναι ζτςι. Δεν είμαςτε δεδομζνοι ςτθ Γθ, είμα-

ςτε τουρίςτεσ και πρζπει να ηοφμε τθν κάκε ςτιγ-

μι μασ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που με ϊκθςε να 

εκδϊςω το βιβλίο μου και να δϊςω δφναμθ αλ-

λά και να πάρω από όλουσ εςάσ που κα αγορά-

ςετε το βιβλίο. 

Μζςα από το βιβλίο ςασ πθγάηει αιςιοδοξία. 

Ναι, παρόλο που μπορείσ να το ονομάςεισ και 

βιβλίο πόνου, βγάηει αρκετι αιςιοδοξία. Είναι θ 

αυτοβιογραφία μου αλλά μπορεί να κεωρθκεί 

και εγχειρίδιο δφναμθσ και κουράγιου. Είναι για 

μζνα ιςτορικό βιβλίο για τα κζματα που πζραςα, 

για όςα περνϊ και γι’ αυτά που κα περάςω.  

Θ Μαρία Νεφζλθ, μία 

νεαρι γυναίκα, παλεφει 

με τον καρκίνο εδϊ και 

πάρα πολλά χρόνια. Ρα-

ρά τισ δυςκολίεσ που α-

ντιμετωπίηει, μασ φιλοξζ-

νθςε ςτο ςπίτι τθσ και 

μασ μίλθςε για το πρό-

βλθμα υγείασ τθσ, για το 

βιβλίο το οποίο εξζδωςε 

και για το πϊσ μποροφμε να τθ βοθκιςουμε. 

Καταρχιν κα κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε 

που δεχτικατε να μασ φιλοξενιςετε και να μασ 

μιλιςετε για εςάσ και το βιβλίο ςασ. 

Να είςτε καλά.  

Θα κζλαμε να μάκουμε για τα προβλιματα που 

ςασ ταλαιπωροφν ςιμερα και πϊσ τα αντιμετω-

πίηετε. 

Ρολφ καλι ερϊτθςθ! Είναι πάρα πολλά τα προ-

βλιματα που με ταλαιπωροφν. Ζφθβθ ακόμθ, 16

-17 χρόνων, διαγνώστηκα με  την ασθζνεια 

‘‘Neuro-Bechet’s Disease’’.  Αρχικά ζκανα μια 

επζμβαςθ ςτον εγκζφαλο για αφαίρεςθ όγκου. 

Δυςτυχϊσ όμωσ τα προβλιματα ςυνεχίηουν πιο 

δυνατά αφοφ ζχει κάνει μετάςταςθ ςε όλο το 

Γιατί είναι τόςο ςθμαντικό για εςάσ να αγαπθ-

κεί το βιβλίο ςασ και να ζχει ανταπόκριςθ ςτο 

κοινό; 

Για αυτό που είπα και προθγουμζνωσ. Για να 

μπορζςω να δϊςω όςθ πιο πολλι δφναμθ γίνε-

ται ςτον κόςμο. Μεταδίδοντασ δφναμθ, μζςω 

του βιβλίου μου, γίνομαι ο πιο χαροφμενοσ 

άνκρωποσ ςτον κόςμο. 

Τι μινυμα κα κζλατε να δϊςετε μζςα από το 

βιβλίο ςασ ςτον κόςμο; 

Βαςικά ςτο τζλοσ του βιβλίου μου, ςτθν αυτοβι-

ογραφία μου ςθμειϊνω ότι κζλω να κάνω μια 

μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ, να είναι «Make 

now your fear inspiration» («Κάνε τϊρα τον φό-

βο ςου ζμπνευςθ». Ωσ εκ τοφτου το πιο ιςχυρό 

μινυμα που κζλω να ςτείλω είναι: Κάνε ακόμα 

και το φόβο ςου ζμπνευςθ! 

Είναι πολφ ςθμαντικό επίςθσ να υπάρξει ευαι-

ςκθτοποίθςθ του κοινοφ. Θα προςπακιςουμε!  

Σασ ευχαριςτοφμε πάρα πολφ για ακόμθ μια 

φορά. 

Εγϊ ςασ ευχαριςτϊ. 

 

 

Τθ ςυμπαράςταςθ και τθν αλλθλεγγφθ τουσ για 

μια ακόμα φορά ζδειξαν τα παιδιά του ΟΛΥΜΡΛΟΝ 

με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πορεία με τισ οη Φι-

γοφρεσ που διοργάνωςε θ Europa Donna Κφπρου 

τo Σάββατο 10/10/2015. 

Με τθν ενζργειά τουσ αυτι ζνωςαν τισ δυνάμεισ 

τουσ και απζδειξαν ότι όχι μόνο είναι ενθμερωμζ-

νοι και ευαιςκθτοποιθμζνοι για τον Καρκίνο του 

Μαςτοφ αλλά μπο-

ροφν μζςα απ’ τθ 

ςυνεργαςία και τθν 

αλλθλοχποςτιριξθ 

να ςτείλουν μθνφ-

ματα αγάπθσ και 

να ευαιςκθτοποιι-

ςουν το κοινό. 

Πορεία με Ροζ Υιγούρεσ 

Μια ομάδα κακθγθτϊν του ςχολείου μασ, δθμιοφργθςε 

το θμερολόγιο 2016 «Ρροςφζροντασ με Αγάπθ» που 

περιλαμβάνει αρκετό φωτογραφικό υλικό  από δραςτθ-

ριότθτεσ του ςχολείου. 

Το κόςτοσ ζκδοςθσ του θμερολογίου καλφφκθκε από 

χορθγοφσ, τουσ οποίουσ και ευχαριςτοφμε. 

Από τθν πϊλθςθ του θμερολογίου μαηεφτθκε το ποςό 

των χιλίων ευρϊ. Πλο το ποςό δόκθκε ςτο φιλανκρωπι-

κό ςωματείο Αλκυονίδεσ. 

 

O εκελοντικόσ όμιλοσ ζδειξε ότι 

ακόμθ υπάρχουν άνκρωποι με Α 

κεφαλαίο αφοφ με τθ βοικεια των 

παιδιϊν και των κακθγθτϊν του 

ομίλου οργανϊςαμε μια υπζροχθ 

γιορτι,  ζνα πανθγφρι αγάπθσ με 

ςκοπό να ςυγκεντρϊςουμε λεφτά 

για άπορεσ οικογζνειεσ. Ρωλιςαμε 

διάφορα εδζςματα και φτιάξαμε 

ροφιματα. Ευχαριςτοφμε όλουσ 

όςοι μασ ςτιριξαν!  

Σο βιβλίο τθσ Μαρίασ 

Νεφζλθσ  «Σαγκό με 

τον Καρ-Κείνο». 

Ημερολόγιο  

«Προςφζροντασ με  

Αγάπθ» 
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τοί ςυμμακθτζσ μου αντιμετωπίηοντασ τουσ 

φόβουσ τουσ ιταν εκεί και ζδωςαν αίμα για 

το Κζντρο Αίματοσ Κφπρου. Για εμζνα ιταν 

μια πρωτόγνωρθ εμπειρία αφοφ ιταν θ πρϊ-

τθ φορά που ςυμμετείχα ςε αιμοδοςία. 

Ζνιωςα χαρά γιατί μπόρεςα να προςφζρω 

και εγϊ ςε ςυνανκρϊπουσ μου που το ζχουν 

ανάγκθ. 

Το ςχολείο μασ ανταποκρί-

κθκε ςτισ ανάγκεσ των ςυ-

νανκρϊπων μασ και ςτισ 2 

Οκτωβρίου 2015  διοργάνω-

ςε αιμοδοςία ςτθν οποία 

ςυμμετείχαμε μακθτζσ τθσ 

Γ’ Λυκείου κακϊσ και μζλθ 

του προςωπικοφ.  

 Θ ανταπόκριςθ ιταν ςυγκινθτικι αφοφ  αρκε-

Το ςχολείο μασ κα ςυνεχί-

ςει να προςφζρει ζμπρακτα 

με προγραμματιςμζνθ δεφ-

τερθ αιμοδοςία θ οποία κα 

λάβει χϊρα ςτισ 11 Μαρτί-

ου 2015 ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του ςχολείου. 

 

Αιμοδοςία 

Σο ΟΛΤΜΠΙΟΝ Αρωγόσ ςτισ 

προςπάθειεσ του Ερυθρού ταυρού 

Μετά από ζκκλθςθ του Ερυκροφ Σταυροφ για ςυλ-

λογι τροφίμων και ενδυμάτων προκειμζνου να 

καλυφκοφν οι ανάγκεσ των προςφφγων που αφί-

χκθςαν από τθ Συρία, το ςχολείο μασ ζδωςε το 

παρόν του.  Μακθτζσ του Εκελοντικοφ Ομίλου α-

νταποκρίκθκαν ς’ αυτό το κάλεςμα αγάπθσ και ςε 

μία ςεμνι τελετι, τθ Δευτζρα 12/10/2015, παρζ-

δωςαν τα χρειϊδθ (ενδφματα, τρόφιμα, παιχνίδια, 

βιβλία, κ.ά.) ςτο τμιμα Νζων του Ερυκροφ Σταυ-

ροφ.  

Το ςχολείο μασ για ακόμθ 

μια χρονιά ςυμμετζχει 

ςτθν προςπάκεια που  

γίνεται για τον αδιομαρα-

κϊνιο.  

Ραδιομαραθώνιοσ 

Στο πλαίςιο τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ Ψυχικισ Υγείασ τθν Κυρι-

ακι 15/11/2015 πραγματοποιικθκε ςτο Mall of Cyprus εκδι-

λωςθ με κζμα «Αξιοπρζπεια ςτθ Ψυχικι Υγεία».  Σκοπόσ τθσ 

εκδιλωςθσ ιταν θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα προβλιματα 

ψυχικισ υγείασ των παιδιϊν και των εφιβων. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε επιδείξεισ χοροφ, πυγμαχίασ, χορωδία και χει-

ροτεχνίεσ για μικρά παιδιά. Ο Εκελοντικόσ Πμιλοσ του ςχολεί-

ου μασ παρευρζκθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ και πρό-

ςφερε απλόχερα τισ υπθρεςίεσ του.  Ραράλλθλα ζγινε άξονασ 

επικοινωνίασ μεταξφ αυτισ τθσ ευπακοφσ ομάδασ των ψυχικά 

νοςοφντων με όλουσ τουσ ψυχικά υγιείσ νζουσ.   

 

Παγκόςμια Ημέρα Χυχικήσ Τγείασ 

Στισ 23 Δεκεμβρίου ο εκελοντικόσ όμιλοσ πραγματοποίθςε δυο υπζροχεσ επιςκζ-

ψεισ αγάπθσ. 

Στθν πρϊτθ επίςκεψθ, επιςκεφκικαμε τον παιδοχειρουργικό κάλαμο του Μακάρει-

ου Νοςοκομείου όπου τα παιδιά τραγοφδθςαν τα κάλαντα και μοίραςαν δϊρα ςτα 

παιδιά.  

Στθ δεφτερθ επίςκεψθ, οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν ζναν υπζροχο 

άνκρωπο, μια αγωνίςτρια ςτον ςτίβο τθσ ηωισ τθν  κ. Μιράντα Συμεωνίδου θ οποία 

πάςχει από τθ Νόςο των Κινθτικϊν Νευρϊνων. Εκεί μασ μίλθςαν για τον αγϊνα που 

κάνουν  κακθμερινά και εμείσ με τθ ςειρά μασ προςφζραμε ζνα χρθματικό ποςό 

για να βοθκιςουμε το ςφνδεςμο τον οποίο ίδρυςε. 
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κανείσ «γιατί να ακολουκιςω το δρόμο αυτό»; 

Σίγουρα, αν κζλω να ςκζφτομαι μόνο τθν επίγει-

α ηωι μου και μόνο το εξωτερικό μου καλό και 

το προςωπικό μου κζρδοσ με κάκε κόςτοσ τότε 

δε κα ακολουκιςω το δρόμο αυτό. Πμωσ αν κζ-

λω να κοιτάξω τθν ψυχι μου και να ζχω μια ςυ-

νείδθςθ θ οποία δε κα με βαςανίηει, τότε κα 

ακολουκιςω τον ςωςτό χριςτιανικό δρόμο. 

 

Αν δεν υπιρχαν οι κρθςκείεσ πιςτεφετε ότι ο 

κόςμοσ κα ιταν πιο ανικικοσ; 

Σίγουρα. Και ειδικά χωρίσ τον Χριςτιανιςμό που 

δε κεωρείται κρθςκεία διότι κρθςκεία ςθμαίνει 

κάτι που ζχει δθμιουργθκεί από ανκρϊπουσ. Ο 

χριςτιανιςμόσ είναι δοςμζνοσ από τον ίδιο τον 

Λθςοφ Χριςτό. Με το δικό του παράδειγμα μασ 

ζδειξε το ςωςτό τρόπο ηωισ. Χωρίσ κρθςκείεσ 

πιςτεφω δε κα είχαμε κανζνα θκικό φραγμό.  

 

Η νεολαία τθσ Κφπρου απομακρφνεται από τα 

εκκλθςιαςτικά δρϊμενα και μυςτιρια. Γιατί 

πιςτεφετε ότι ςυμβαίνει αυτό ; 

Ο λόγοσ τθσ απομάκρυνςθσ των νζων από τθν 

εκκλθςία είναι διότι ελάχιςτοι από μασ ζχουν το 

ςωςτό παράδειγμα από τουσ γονείσ τουσ. Κά-

ποιοσ για να μάκει να πθγαίνει εκκλθςία πρζπει 

να πθγαίνει από παιδί. Συνικωσ ζχουμε το ελάτ-

τωμα να βλζπουμε τα «λάκθ» των ανκρϊπων 

που διοικοφν τθν «επίγεια εκκλθςία» και όχι το 

πραγματικό νόθμα τθσ εκκλθςίασ. Δε βλζπουμε 

το πραγματικό κάλεςμα του Χριςτοφ. Θ εν Χρι-

ςτϊ ηωι, ςε πολλοφσ από μασ, δε μασ βολεφει 

διότι περιορίηει τισ θδονζσ μασ. Ζνασ νεαρόσ 

χρθςιμοποιεί τθ δικαιολογία: «αφοφ οι παπάδεσ 

δεν είναι καλοί γιατί να πάω εκκλθςία;» Είναι 

ςωςτό όμωσ αυτό; Ραραδείγματοσ χάρθ, αν α-

κοφςω ότι ζνα νοςοκομείο δεν είναι καλό διότι 

δεν ζχει καλοφσ γιατροφσ, δε κα ξαναπάω ςε 

νοςοκομείο; Για να αντιμετωπίςουμε αυτιν τθν 

αδικία που ςυμβαίνει με τουσ ιερείσ και τισ εκ-

κλθςίεσ κζλει ειλικρίνεια, αλλά δυςτυχϊσ, δεν 

τθν ζχουμε, για να δοφμε τθν αλικεια. Δεν πάμε 

εκκλθςία για τον «παπά» αλλά για τον Χριςτό 

και για τθ ςωτθρία τθσ ψυχισ μασ. Δυςτυχϊσ θ 

πιο πάνω δικαιολογία μασ βολεφει και για αυτό  

τθ χρθςιμοποιοφμε.  

 

Ροια είναι θ άποψι ςασ για τουσ ομοφυλόφι-

λουσ; Συμφωνείτε με τθν ψιφιςθ του ςυμφϊ-

νου ςυμβίωςθσ; 

Το κζμα με τουσ ομοφυλόφιλουσ και το ςφμφω-

νο ςυμβίωςθσ είναι πολφ μεγάλο και είναι απα-

ραίτθτθ θ ςυηιτθςθ και ο διάλογοσ.  Σε γενικζσ 

γραμμζσ θ εκκλθςία δεν καταδικάηει τουσ αμαρ-

τωλοφσ αλλά τθν αμαρτία δθλαδι τθν «πράξθ» 

και τα κίνθτρα που ωκοφν ςε αυτι. Θ εκκλθςία 

όμωσ είναι υποχρεωμζνθ να δθλϊςει το ςωςτό, 

όςο και αν αυτό μπορεί να προςβάλει τον εγωι-

ςμό μερικϊν ανκρϊπων. Ο Χριςτόσ είπε «Εάν 

κανείσ κζλει να με ακολουκιςει, ασ απαρνθκεί 

τον εαυτό του και ασ ςθκϊςει τον ςταυρόν του 

και ασ με ακολουκιςει». Άρα με το να λζει θ 

εκκλθςία τθ γνϊμθ τθσ δεν προςβάλλει κανζναν. 

 

Ρείτε μασ λίγα λόγια 

για τον εαυτό ςασ. 

Ονομάηομαι π. Κεοτό-

κθσ Φαίδωνοσ και είμαι 

30 χρονϊν. Κατάγομαι 

από τθ Γαλάτα και τθν 

Κατοκωπιά αλλά ζμενα 

για πολλά χρόνια ςτουσ 

Αγίουσ Τριμικιάσ. Τϊρα 

μζνω ςτθ Μθτρόπολθ 

Ταμαςοφ και Ορεινισ ςτο Επιςκοπειό. Εκτόσ από 

μθτροπολιτικό οίκθμα είναι και ζνα μικρό μονα-

ςτιρι το οποίο φιλοξενεί άγαμουσ κλθρικοφσ 

δθλαδι ιερείσ οι οποίοι ζχουν επιλζξει να μθν 

παντρευτοφν αλλά να ακολουκιςουν το δρόμο 

του μοναχιςμοφ.  

 

Τι ςασ ϊκθςε να ακολουκιςετε το δρόμο τθσ 

εκκλθςίασ; 

Ανζκακεν εγϊ και θ οικογζνειά μου ακολουκοφ-

ςαμε γενικότερα τθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ. Ναι και 

εγϊ όταν ιμουν ςτθν εφθβικι θλικία ςχεδόν με 

το ηόρι πιγαινα τισ Κυριακζσ Εκκλθςία διότι 

ικελα να κοιμθκϊ περιςςότερο. Αλλά αυτό δεν 

με εμπόδιςε να γίνω κλθρικόσ. Μου άρεςε ο ρό-

λοσ του ιερζα γενικότερα, αλλά όςο μεγάλωνα 

και ςυνειδθτοποιοφςα το λειτοφργθμα αυτό, 

τόςο πιο πολφ ικελα να εντρυφιςω ςε αυτό. Το 

τι με ϊκθςε να ακολουκιςω το δρόμο αυτό για 

μζνα δεν ιταν κάτι το ανκρϊπινο. Αν ιταν ζτςι 

με τισ πρϊτεσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςα κα 

τα παρατοφςα κοιτάηοντασ το ςυμφζρον και τθν 

καλοπζραςι μου. Για να γίνει κάποιοσ κλθρικόσ 

χρειάηεται και θ «άνωκεν» κλίςθ. Το να είναι 

κάποιοσ ιερζασ ςτισ μζρεσ μασ είναι πολφ δφςκο-

λο. Δυςτυχϊσ ηοφμε ςε μια εποχι που ο κακζνασ 

βλζπει τθν δικι του θδονι - ευχαρίςτθςθ είτε 

αυτι είναι ςαρκικι είτε αυτι είναι υλικι.  

 

Είναι δφςκολοσ ο δρόμοσ που επιλζξατε; Σκε-

φτικατε ποτζ να τον παρατιςετε και να επι-

ςτρζψετε ςτα εγκόςμια; 

Πλοι οι δρόμοι που οδθγοφν προσ τθ δικαιοςφ-

νθ, προσ το καλό γενικότερα είναι δφςκολοι. Άρα 

και ο δρόμοσ του ιερωμζνου είναι δφςκολοσ.  

Δυςτυχϊσ τθ ςθμερινι κοινωνία τθν αντιπροςω-

πεφει το κζρδοσ, είτε χρθματικό είτε υλικό, χω-

ρίσ κόςτοσ. Μα αυτό όμωσ ςθμαίνει ότι κάποιοσ 

κα αδικθκεί και κάποιοσ κα πάκει κακό. Ο ρόλοσ 

του κλθρικοφ πάνω από όλα είναι να δείχνει το 

καλό παράδειγμα και να προςπακεί να είναι κα-

κόλα τίμιοσ ςτθν επίγεια ηωι του. Να δίνεται 

πρϊτα ςτο ςυνάνκρωπο του και μετά ςτον εαυ-

τό του. Δθλαδι να ακολουκεί το αυκεντικό πα-

ράδειγμα του Χριςτοφ με οποιοδιποτε κοςμικό 

κόςτοσ. Ππωσ είπε και ο ίδιοσ ο Χριςτόσ «τι κα 

ωφελιςει τον άνκρωπο αν κερδίςει τον κόςμο 

όλο αλλά ηθμιϊςει τθν ψυχι του;». Ο δρόμοσ 

του καλοφ και ςωςτοφ χριςτιανοφ είναι δφςκο-

λοσ διότι πολλοί κα τον περιφρονιςουν και κα 

τον χλευάςουν. Άρα και ο δρόμοσ του ιερωμζ-

νου που πρζπει να είναι το παράδειγμα του κα-

λοφ χριςτιανοφ κα είναι δφςβατοσ. Κα μου πει 

Τα περιςςότερα ςτοιχεία που γνωρίηουμε ςι-

μερα για τον Ιθςοφ προζρχονται από τα τζςςε-

ρα κανονικά Ευαγγζλια. Ρολλοί μελετθτζσ υπο-

ςτθρίηουν ότι γράφτθκαν  μεταγενζςτερα από 

το 70 μ.Χ. και μάλιςτα από άγνωςτουσ ςυγγρα-

φείσ οι οποίοι δεν ιταν (και οφτε ιςχυρίςτθκαν 

οι ίδιοι ότι ιταν) αυτόπτεσ μάρτυρεσ τθσ ηωισ 

του Ιθςοφ. Ρόςο αξιόπιςτεσ πθγζσ αποτελοφν 

τα Ευαγγζλια για τθν ιςτορικότθτα του Ιθςοφ 

και ςε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι περιγράφουν 

πραγματικά γεγονότα;  

Κατ’ αρχιν τα Ευαγγζλια ζχουν γραφτεί από 

τουσ τζςςερισ γνωςτοφσ ςε όλουσ μασ Ευαγγελι-

ςτζσ. Το Ευαγγζλιο είναι οι γραπτζσ μαρτυρίεσ 

των αποςτόλων. Δθλαδι των ανκρϊπων που 

ιταν αυτικοοι και μάρτυρεσ του λόγου και των 

καυμάτων του Λθςοφ Χριςτοφ. Οι Ευαγγελιςτζσ 

γνωρίηοντασ ότι με τθν πάροδο του χρόνου, αυ-

τζσ οι μαρτυρίεσ μποροφςαν να αλλοιωκοφν, 

αποφάςιςαν να τισ καταγράψουν. Άρα δεν μπο-

ροφμε να ποφμε ότι τα «κανονικά» ευαγγζλια 

δθλαδι το «κατά Μάρκον, κατά Ματκαίον, κατά 

Λουκά και το κατά Λωάννθν» γράφτθκαν από 

άλλουσ ςυγγραφείσ. Τα ευαγγζλια των οποίων οι 

ςυγγραφείσ  είναι άγνωςτοι είτε είναι ψευδεπί-

γραφα ονομάςτθκαν απόκρυφα ευαγγζλια.  

Μθν ξεχνάτε ότι τθν εποχι εκείνθ τα κριτιρια 

για να γίνει ζνα ευαγγζλιο κανονικό ιταν περις-

ςότερα διότι δεν είχαν τα κατάλλθλα επιςτθμο-

νικά μζςα. Γι’ αυτό τζςςερα ευαγγζλια με μια 

κοινι κεματικι αποδεικνφει ότι λζνε τθν αλικει-

α. Από τθ ςτιγμι που τζςςερισ ευαγγελιςτζσ 

ζγραψαν ευαγγζλιο ςε διαφορετικό χρονικό διά-

ςτθμα και ςε διαφορετικι τοποκεςία εμζνα με 

πείκει ότι είναι αλθκινό. Ακόμθ και οι οικουμενι-

κζσ ςφνοδοι αποφάςιςαν ότι τα τζςςερα πιο πά-

νω ευαγγζλια είναι αλθκινά. Μθν ξεχνάμε ότι το 

Ευαγγζλιο δεν ζχει τθ ςθμαςία ενόσ απλοφ βι-

βλίου αλλά ενόσ ιεροφ βιβλίου όπου είναι κατα-

γραμμζνοσ ο λόγοσ του Κεοφ και μασ φανερϊνει 

το κζλθμά του. Δεν είναι τυχαίο το ότι από τότε 

μζχρι ςιμερα οι παραβολζσ του Χριςτοφ απθ-

χοφν ςτον κακζνα μασ ξεχωριςτά με το δικό τουσ 

τρόπο και ταυτίηονται με το «ςιμερα». Ο λόγοσ 

που ςυμβαίνει αυτό είναι ότι οι ςυγγραφείσ των 

ευαγγελίων ιταν άνκρωποι Άγιοι και τα λόγια τα 

οποία ζγραψαν ιταν κεόπνευςτα αφοφ παρακι-

νοφνταν από το Άγιο Ρνεφμα.  Ακόμθ πολλοί επι-

ςτιμονεσ και ιςτορικοί αναφζρουν ότι όντωσ 

αυτά τα τζςςερα ευαγγζλια είναι αξιόπιςτα 

όπωσ F. F BRUCE, M. Metzger, Στ. Ραπαδόπου-

λοσ, Ρ. Τρεμπζλασ. 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ. 

υνέντευξη με τον 

Πανοςιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη 

Θεοτόκη Υαίδωνοσ 

Δρόμοσ προσ τον θκικό κόςμο; 
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Ηοφμε ςε μια κοινωνία 

τεχνολογικά αναπτυςςό-

μενθ, όπου ο κυβερνοχϊ-

ροσ ειςβάλλει ςτθ ηωι 

μασ, και γίνεται απαραίτθ-

τοσ ςε μάσ και ςτθν κακθ-

μερινότθτά μασ. Κα μπο-

ροφςατε να φανταςτείτε 

τθ ηωι ςασ χωρίσ αυτζσ τισ μαγικζσ ςυ-

ςκευζσ που ονομάηονται τθλζφωνα; Απα-

ραίτθτεσ και εργονομικζσ και ζχουν τθν 

ικανότθτα να ςυνδζονται με το διαδίκτυο 

από οπουδιποτε και οποτεδιποτε. Γιατί να 

μθν τισ εκμεταλλευτείσ; Τουλάχιςτον 1-2 

ϊρεσ κάκε μζρα να ςυνδεκείσ με το διαδί-

κτυο ι ακόμα και 2-4 ϊρεσ όπωσ οι περις-

ςότεροι. Αλλά θ ανκρϊπινθ απεριςκεψία 

είναι μεγάλθ, γιατί υπάρχουν άτομα που 

καταλιγουν να είναι ςυνδεδεμζνα κακθμε-

ρινά με το διαδίκτυο μζχρι και 10 ϊρεσ και 

περιςςότερεσ. Και εκεί που κάποιοι προτι-

μοφν να διαβάςουν ζνα βιβλίο ι να βγουν 

μια βόλτα με τουσ φίλουσ τουσ, είναι και 

κάποιοι που προτιμοφν να παραμείνουν 

ςυνδεδεμζνοι με το διαδίκτυο. Είναι ξεκά-

καρο ότι θ ψθφιακι πραγματικότθτα ειςζ-

βαλε ςτθ ηωι μασ και κυρίωσ ςτθ ηωι των 

εφιβων, με αποτζλεςμα να προάγεται 

ζνασ τρόποσ ηωισ που πρζπει να αποκαρ-

ρφνουμε. Πμωσ μζςα από ζρευνεσ αποδεί-

χτθκε ότι οι ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφ-

ωςθσ είναι οι πιο πολυςφχναςτεσ ιςτοςελί-

δεσ, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν μειονεκτι-

ματα ζχουν όμωσ και τα πλεονεκτιματα 

τουσ, όπωσ θ δωρεάν παροχι υπθρεςιϊν 

και άλλεσ διευκολφνςεισ. Τραγικό κεωρεί-

ται το γεγονόσ πωσ μπορείσ να βρεισ όποιο 

άτομο ψάχνεισ, λόγω του ότι οι περιςςότε-

ροι  ζχουμε ζνα λογαριαςμό κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, αφοφ κεωρείται τθσ μόδασ. Για 

να καταςτεί ακόμα πιο ςαφζσ ζνα μεγάλο 

ποςοςτό ανκρϊπων ςε μεγαλφτερθ θλικία, 

αν και όχι τόςο εξοικειωμζνο με τθν τεχνο-

λογία διακζτει λογαριαςμό κοινωνικισ δι-

κτφωςθσ. Και αφοφ οι γονείσ αςχολοφνται 

με αυτά τα κζματα, κα τουσ μιμθκοφν και 

τα παιδιά τουσ. Μάλιςτα, ςτθν ερϊτθςθ αν 

κεωροφν απαραίτθτο ςτθ ηωι τουσ το δια-

δίκτυο οι περιςςότερεσ απαντιςεισ ιταν 

καταφατικζσ. Ενϊ ςτθν ερϊτθςθ αν μπο-

ροφν να φανταςτοφν τθ ηωι τουσ χωρίσ το 

διαδίκτυο, οι μιςοί περίπου είπαν «ναι» και 

οι άλλοι «όχι». Συμπεραςματικά, μποροφμε 

να διαπιςτϊςουμε πωσ δεν ιταν όλεσ οι 

απαντιςεισ ειλικρινείσ ςτο δεφτερο ερϊτθ-

μα ι καλφτερα ορκά ςκεπτόμενεσ, αφοφ το 

διαδίκτυο ειςζβαλε ςτθ ηωι μασ και ζγινε 

απαραίτθτο χωρίσ να το καταλάβουμε. Ρρο-

ςπακιςτε να φανταςτείτε πωσ για μια ςχο-

λικι εργαςία κα ζπρεπε να ανοίγατε μια 

εγκυκλοπαίδεια αντί το διαδίκτυο για να 

βρείτε πλθροφορίεσ ι να ταχυδρομοφςατε 

ζνα χειρόγραφο γράμμα ςε κάποιο πρόςω-

πο ςτο εξωτερικό αντί να του ςτζλνατε ζνα 

θλεκτρονικό γράμμα. Ακόμα φανταςτείτε να 

ακοφγατε μουςικι από το ραδιόφωνο και 

να τθν θχογραφοφςατε από εκεί πάρα να 

τθν κατεβάηατε από το διαδίκτυο. Καταλθ-

κτικά το διαδίκτυο βρίςκεται και ςτα πιο 

απλά πράγματα τθσ κακθμερινότθτασ μασ. 

Δομιςαμε τθν κοινωνία μασ με τζτοιο τρό-

πο ζτςι ϊςτε το διαδίκτυο να είναι απαραί-

τθτο, αφοφ με ορκολογικι χριςθ κακιςτά 

ευκολότερθ τθ ηωι μασ, βοθκά ςτθν οργά-

νωςθ τθσ, ενϊ όταν ξεπερνάμε τα όρια τθν 

κακοδθγεί.      

 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Σο πιο πάνω άρκρο είναι βαςιςμζνο ςτα 

αποτελζςματα του ερωτθματολογίου—  

ζρευνασ που ζγινε ςε μερίδα μακθτϊν τθσ  

Β’ και Γ’ Λυκείου με  κζμα «Εκιςμόσ ςτο Δια-

δίκτυο».  

 



Νέα ασύρματη τεχνολογία 100 φορές 
γρηγορότερη από το Wi-Fi 

Li-Fi (Light Fideli-

ty) είναι μια τε-

χνολογία αςφρ-

ματθσ επικοινω-

νίασ παρόμοια 

με το Wi-Fi, που 

προςφζρει όμωσ 

πολφ πιο γριγο-

ρεσ ταχφτθτεσ. Ο 

όροσ επινοικθκε 

από τον Harald 

Haas, και γίνεται χριςθ ορατοφ φά-

ςματοσ φωτόσ αντί ραδιοςυχνοτιτων 

για τθν ενεργοποίθςθ αςφρματθσ 

επικοινωνίασ δεδομζνων και πρό-

ςβαςθ ςτο Internet ςε υψθλζσ ταχφ-

τθτεσ.  Βαςικά γίνεται μεταφορά δε-

δομζνων με τθ χριςθ του φωτόσ αντί 

με τθν αςφρματθ Wi-Fi τεχνολογία. 

Tο ςφςτθμα λειτουργεί με φωσ ςε 

ςυχνότθτεσ μεταξφ 400 και 800 Tera 

Hertz.   

Το ορατό φωσ δεν μπορεί να περάςει 

βζβαια μζςα από τοίχουσ, γεγονόσ 

όμωσ που κακιςτά το Li-Fi πολφ πιο 

αςφαλζσ ςφςτθμα και λιγότερο ευαί-

ςκθτο ςε παρεμβολζσ. 

Επίςθσ το  Li-Fi μπορεί να χρθςιμο-

ποιθκεί χωρίσ κανζνα κίνδυνο ςε χϊ-

ρουσ όπωσ το αεροπλάνο για ςφνδε-

ςθ με το διαδίκτυο. 
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Gest είναι μια 

φορθτι ςυ-

ςκευι που το-

ποκετείται ςτο 

χζρι ςασ και 

καταγράφει τισ 

κινιςεισ των 

δαχτφλων ςασ, 

ϊςτε να μπο-

ρείτε να ελζγ-

χετε τον υπολογιςτι ςασ με χειρονομί-

εσ. Με αυτό τον τρόπο δε χρειάηεται 

πλζον  το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι. 

Το Gest είναι θ πιο χριςιμθ ςυςκευι 

για τον θλεκτρονικό ςασ υπολογιςτι! 

Χρθςιμοποιϊντασ αιςκθτιρεσ κίνθςθσ 

αντί για κάμερεσ όπωσ το Kinect ι το 

Leap Motion, το  Gest 

καταγράφει τισ κινιςεισ του χε-

ριοφ ςασ με εξαιρετικά υψθλι ακρί-

βεια και χαμθλι λανκάνουςα κατά-

ςταςθ. Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε 

χειρονομίεσ για να αλλθλοεπιδρά-

ςουν οπουδιποτε, και λειτουργεί με 

iOS ι Android ςυςκευζσ, κακϊσ και 

με λειτουργικά όπωσ Windows ι 

Mac. 

Είναι μία ςυςκευι με αρκετά 

μεγάλθ ακρίβεια, που δίνει τθ 

δυνατότθτα να πλθκτρολογείτε 

χωρίσ πλθκτρολόγιο! Αν ζχετε 

ζνα ςετ από δφο, μπορείτε να 

μετατρζψετε οποιαδιποτε επι-

φάνεια ςε πλθκτρολόγιο ςυνδζ-

οντάσ το με το τθλζφωνο ι το 

tablet ςασ. Θ ςυςκευι εξακο-

λουκεί να είναι ςε πειραματικό 

ςτάδιο και αναμζνεται ότι ςτο 

κοντινό μζλλον κα ζχει καλφτε-

ρα αποτελζςματα και κα είναι 

πιο χριςιμθ. 

  

Gest  - Work with your Hands 

Ημερίδα Διαδικτύου 

Με τθν ευκαιρία τθσ 

φετινισ Ραγκόςμιασ 

Θμζρασ για τθν Α-

ςφάλεια ςτο Διαδί-

κτυο,  μαηί με ςυμ-

μακθτζσ μου, τθσ Α’ 

Γυμναςίου και μαηί 

με τθν κακθγιτρια 

Θλεκτρονικϊν Υπο-

λογιςτϊν μασ Άντρθ 

Ανδρζου, παρακολουκιςαμε τθν θμε-

ρίδα με τίτλο «Ανάλαβε δράςθ για ζνα 

καλφτερο διαδίκτυο» (“Play your part 

for a better internet”), θ οποία πραγ-

ματοποιικθκε τθν Τρίτθ,  9 Φεβρουα-

ρίου ςτο Hilton Park ςτθ Λευκωςία. 

Θ θμερίδα, διοργανϊκθκε από τθ Cyta 

ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ραι-

δείασ & Ρολιτιςμοφ και αφοροφςε μα-

κθτζσ τθσ Δθμοτικισ (δφο τελευταίεσ 

τάξεισ), τθσ Μζςθσ και τθσ Τεχνικισ 

Εκπαίδευςθσ. Σθμαντικι ιταν θ πα-

ρουςία μακθτϊν από τθν Καρπαςία 

που μασ ςυγκίνθςαν με το βίντεο 

που παρουςίαςαν και τα πολφ ω-

ραία μθνφματα που ζςτειλαν για 

τθν Αςφαλι Χριςθ του Διαδικτφου. 

Ραρευρζκθκαν επίςθσ εκπαιδευτι-

κοί, γονείσ και εμπλεκόμενοι  φο-

ρείσ, όπωσ θ Αςτυνομία, οι Σφνδε-

ςμοι Γονζων, το Σϊμα Ρροςκόπων 

κ.ά.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ, 

παρακολουκιςαμε ενθμερωτικζσ 

παρουςιάςεισ, βίντεο και χορευτι-

κό τα οποία είχαν ςτόχο τθν ενθμζ-

ρωςθ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊ-

πιςθσ των κινδφνων όπωσ είναι ο 

Διαδικτυακόσ Εκφοβιςμόσ, θ Απο-

πλάνθςθ, θ Θλεκτρονικι Απάτθ, θ 

Υπερβολικι Χριςθ (ζγινε αναφορά 

ςε ζννοιεσ όπωσ το Cyberbullying, 

Grooming, Sexting). Στο τζλοσ τθσ 

θμερίδασ 

υπιρχαν 

διαγωνιςμοί 

όπου όλοι οι 

μακθτζσ 

είχαν τθν 

ευκαιρία να 

απαντιςουν ςε ερωτιςεισ που 

αφοροφςαν το κζμα τθσ θμερί-

δασ και να κερδίςουν διάφορα 

αναμνθςτικά και χριςιμα δϊρα.   

Μικροί Εκπαιδευτέσ για το Διαδίκτυο 

Αμάθερε ηο 

Σηαμάηα ηο  

CYBERBULLYING  

ΤΩΡΑ 

Μίλα ζε κάποιομ ποσ εμπιζηεύεζαι 

Μην απαντάς, μην ανταποδίδεις 

 Κάμε μπλοκ ηομ 

θύηη 

Αποθήκεσζε ηις ζσμομιλίες 

 

ΠΡΙΝ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΙ... 

ΚΕΨΟΥ 

ζρφαρε με αςφάλεια  

νθμερϊςου για  τθ ςωςτι χριςθ  

Ργάνωςε  

ποψιάςου για τουσ κινδφνουσ  

άξε με αςφάλεια 

οινοποίθςε τουσ κανόνεσ   

Πριν κάνεις ανάρτηση (post) κάτι 

αρνητικό για τον οποιοδήποτε,  

σκέψου πώς θα ένιωθες εσύ αν     

συνέβαινε σε εσένα! 

Αφίςεσ μακθτϊν του ΟΛΤΜΠΙΟΝ για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

Τεχνολογία Li-Fi ( Το Wi-

Fi του Μζλλοντοσ) 

 ποψιάςου για τουσ κινδφνουσ 
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Φεμινιςμόσ… Μερι-

κοί ιςχυρίηονται πωσ 

δεν υπάρχει πλζον 

λόγοσ να χρθςιμο-

ποιείται αυτι θ 

ζννοια διότι πλζον 

οι γυναίκεσ είναι 

ίςεσ με τουσ άνδρεσ. 

Είναι όμωσ; 

Είναι αλικεια πωσ οι γυναίκεσ ζχουν προχωρι-

ςει πολφ τα τελευταία 150 χρόνια. Συμμετζχουν 

ςτα κοινά και ζχουν αποκτιςει δικαιϊματα και 

αξιϊματα που κάποτε ιταν αδφνατο ακόμθ και 

να τα ςκεφτοφν. Ραρόλα αυτά δε ςθμαίνει πωσ 

πρόκειται για μια παγιωμζνθ κατάςταςθ που 

κυριαρχεί παντοφ. 

Υπάρχουν γωνιζσ του κόςμου μασ που ςτινουν 

τισ γυναίκεσ 

ςτθ γωνία, 

πότε με πα-

ντελϊσ παρά-

λογουσ ι και 

γελοίουσ κα-

νονιςμοφσ και 

άλλοτε με 

νόμουσ που καταπατοφν τα ανκρϊπινα δικαιϊ-

ματά τουσ. Δεν είναι μόνο το νομοκετικό ςφςτθ-

μα που φαντάηει απάνκρωπο ςε οριςμζνεσ περι-

πτϊςεισ, αλλά θ ίδια θ κουλτοφρα χωρϊν που 

δεν υπολογίηουν τθ γυναίκα ωσ αυτόνομο ον 

άξιο ςεβαςμοφ. 

Για παράδειγμα, όταν ακόμθ ςυμβαίνει ο ακρω-

τθριαςμόσ γυναικείων ςεξουαλικϊν οργάνων 

ςτο Σουδάν, ςτθν κεντρικι Αφρικι και 

ςτουσ αφρικανοφσ μετανάςτεσ ςε Ευρϊπθ 

και Αμερικι πϊσ μποροφμε να λζμε πωσ οι 

ςφγχρονεσ γυναίκεσ είναι όντωσ ίςεσ με 

τουσ άνδρεσ; 

Ι όταν ςτο 

Αφγανιςτάν οι 

άντρεσ ανταλλάς-

ςουν τισ νεαρζσ 

γυναίκεσ με πρόβατα ι όπιο και τισ αναγκάηουν 

να παντρεφονται θλικιωμζνουσ; 

Σε 79 χϊρεσ δεν υπάρχουν νόμοι ικανοί να προ-

ςτατεφςουν τισ γυναίκεσ από περιςτατικά οικο-

γενειακισ βίασ.  Σε 127 χϊρεσ δεν υφίςταται 

προςτατευτικό νομικό πλαίςιο γφρω από τθ ςε-

ξουαλικι παρενόχλθςθ. Μόνο ςε 16 χϊρεσ υ-

πάρχουν νόμοι που προςτατεφουν τισ γυναίκεσ 

από ςεξουαλικζσ επικζςεισ. Στθν Λνδικι επαρχία, 

ςτισ χϊρεσ Λράκ, Υεμζνθ, Λράν, Σαουδικι Αραβία 

και ςε χϊρεσ τθσ Αφρικισ, μια γυναίκα μπορεί 

για μικρι αφορμι να καεί ηωντανι, να ξυλοκο-

πθκεί, να λικοβολθκεί μζχρι κανάτου. Στθν  Υε-

μζνθ θ κατάκεςθ μιασ γυναίκασ – μάρτυρα δε 

λαμβάνεται ςοβαρά υπ’ όψιν και κα πρζπει να 

ςυνοδεφεται από κατάκεςθ ανδρόσ. Στο δικα-

ςτιριο μια γυναίκα δε λογαριάηεται ωσ ολόκλθ-

ρο άτομο, και ζτςι θ κατάκεςι τθσ ζχει μιςι ι-

ςχφ. Επίςθσ, καμία γυναίκα δεν ζχει το δικαίωμα 

να κατακζςει ωσ μάρτυρασ ςε περιπτϊςεισ ςο-

δομιςμοφ, μοιχείασ κτλ. Στο Καμεροφν απαγο-

ρεφεται ςτισ γυναίκεσ να επιλζξουν από μόνεσ 

τουσ τθν εργαςία ι το αντικείμενο των ςπουδϊν 

τουσ. Υπεφκυνοσ για αυτζσ τισ αποφάςεισ είναι ο 

ςφηυγόσ τουσ. Στθν  Αικιοπία, Κζνυα, Γκάνα, Νι-

γθρία επιτρζπεται θ ςυνουςία ανάμεςα ςε ζνα 

ςυηυγικό ηευγάρι χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ γυ-

ναίκασ. Με λίγα λόγια επιτρζπεται ο βιαςμόσ εισ 

βάροσ των γυναικϊν. 

Ακόμθ και ςτθν αναπτυγμζνθ Δφςθ, παρόλο που 

τα πράγματα είναι ςαφϊσ καλφτερα, γίνονται 

ακόμθ πολλζσ αδικίεσ κατά τθσ γυναίκασ όπωσ 

χαμθλότεροι μιςκοί, υψθλότερα ποςοςτά ανερ-

γίασ και διακρίςεισ ςτισ προςλιψεισ, εχκρικό 

εργαςιακό περιβάλλον με εκδθλϊςεισ μίςουσ ι 

άςκθςθ ςεξουαλικϊν πιζςεων, απολφςεισ ι δια-

κρίςεισ κατά των εγκφων γυναικϊν, ζλλειψθ 

βρεφονθπιακισ φροντίδασ για μθτζρεσ που φρο-

ντίηουν τα παιδιά τουσ.  

Διδάςκουμε ςτισ γυναίκεσ πωσ δεν μποροφν να 

είναι ςεξουαλικά ενεργζσ με τον τρόπο που είναι 

οι άνδρεσ αλλιϊσ θ κοινωνία κα τισ ονομάςει 

πρόςτυχεσ, πωσ πρζπει πάντα να παντρεφονται 

αλλιϊσ κα ονομαςτοφν γεροντοκόρεσ, πωσ δεν 

μποροφν να αντιδράςουν όπωσ επικυμοφν αν 

αυτό περιλαμβάνει βριςιζσ ι ακατάλλθλθ γλϊς-

ςα διότι δε κα είναι "κομψζσ δεςποινίδεσ", πωσ 

πρζπει να μάκουν να ςωπαίνουν. 

Στθν τελικι κατάφερε ποτζ θ γυναίκα να γίνει 

ίςθ με τον άνδρα; 

Πόςθ απόςταςθ υπάρχει 

από το ςιμερα μζχρι τθν 

πραγματικι ΙΟΣΗΣΑ; 

Φεμινισμός… απλά μια λέξη; 

Το κζμα τθσ διαφορε-

τικότθτασ και ιδιαίτε-

ρα των διαφορετικϊν 

ςεξουαλικϊν προτιμι-

ςεων είναι ζνα καυτό 

κζμα που προκαλεί 

ζντονο διάλογο ςτθν 

κυπριακι κοινωνία. 

Ακόμα και μετά τθν 

ψιφιςθ από τθν κυπριακι βουλι του ςυμφϊνου 

ςυμβίωςθσ μεταξφ ατόμων του ιδίου φφλου ο 

κόςμοσ παρουςιάηεται διχαςμζνοσ. 

Ρϊσ οι νζοι αντιδροφν ςτισ διαφορετικζσ ςεξου-

αλικζσ προτιμιςεισ των γφρω τουσ; Μιπωσ είμα-

ςτε πολφ πίςω για να είμαςτε τόςο μπροςτά; Κι 

όμωσ είμαςτε. Σιμερα, ςτον εικοςτό πρϊτο αιϊ-

να πολλοί νζοι αντιδροφν άςχθμα όταν ζρκει 

ςτθν αντίλθψι τουσ πωσ ζνα άτομο που βρίςκε-

ται ςτο περιβάλλον τουσ ζχει διαφορετικζσ ςε-

ξουαλικζσ προτιμιςεισ. Αρκετζσ φορζσ αντι-

δροφν βίαια και ρατςιςτικά ξεπερνϊντασ τα 

όρια. Δεν είναι λίγα τα άτομα που λόγω διαφο-

ρετικϊν ςεξουαλι-

κϊν προτιμιςεων 

οδθγοφνται ςτθν 

απομόνωςθ και ςτο 

ςυναιςκθματικό μαραςμό λόγω τθσ αντιμετϊπι-

ςθσ που ζχουν από τον κοινωνικό τουσ περίγυ-

ρο. Ακόμα και οι ίδιεσ οι οικογζνειεσ πολλζσ φο-

ρζσ απορρίπτουν αυτά τα άτομα κζλοντασ να 

αποφφγουν το ςτιγματιςμό. 

Ευτυχϊσ όμωσ, υπάρχουν νζοι που αποδζχονται 

τθ διαφορετικότθτα και ςτθρίηουν τα άτομα που 

κακθμερινά γίνονται κφματα διάφορων μορφϊν 

εκφοβιςμοφ για τισ ςεξουαλικζσ τουσ προτιμι-

ςεισ. Θ νζα γενιά ζχει κάνει κάποια βιματα 

μπροςτά και είναι πιο ανεκτικι και υποςτθρικτι-

κι προσ τα ομοφυλόφιλα άτομα. Υπάρχει ακόμα 

όμωσ αρκετόσ δρόμοσ να διανφςουμε. Είναι ςθ-

μαντικό ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικα-

ςίασ οι νζοι να διδάςκονται το ςεβαςμό και τθν 

ανοχι προσ τθ διαφορετικότθτα. Σχολείο δε ςθ-

μαίνει μόνο μακιματα αλλά και κοινωνικι μόρ-

φωςθ και διαμόρφωςθ ορκϊν αντιλιψεων. Οι 

νζοι  κα πρζπει να μάκουν να αντιδροφν και να 

ςυμπεριφζρονται ςωςτά ςε άτομα που είναι 

διαφορετικά από αυτοφσ. Είναι δθλαδι κζμα 

παιδείασ και αγωγισ του κακενόσ το πϊσ κα ςυ-

μπεριφερκεί και πωσ κα αντιδράςει απζναντι 

ςτο διαφορετικό. 

Θ διαφορετικότθτα δεν εντοπίηεται μόνο ςτο 

κζμα των ςεξουαλικϊν προτιμιςεων. Κάποια 

άτομα είναι κοινωνικά απομονωμζνα λόγω χρϊ-

ματοσ, κρθςκείασ, ςωματικϊν χαρακτθριςτικϊν, 

κοινωνικισ τάξθσ. Στθν ουςία είμαςτε όλοι 

άνκρωποι που αποτελοφμε το μωςαϊκό που ονο-

μάηεται κοινωνία. Είμαςτε άνκρωποι με  μυαλό, 

καρδιά και ςυναιςκιματα. 

Ασ αποδεχκοφμε επιτζλουσ τθ διαφορετικότθτα 

και να ςταματιςουμε να ςτιγματίηουμε και να 

περικωριοποιοφμε ανκρϊπουσ. Γιατί αυτόσ ο 

άνκρωποσ μπορεί να είναι ο αδελφόσ, θ αδελφι, 

ο γείτονασ, ο φίλοσ, το παιδί μασ. 

Οι αναλφάβθτοι του 21ου αιϊνα δε κα είναι ε-

κείνοι που δεν ξζρουν γραφι και ανάγνωςθ, αλ-

λά εκείνοι που δεν μποροφν να μάκουν, να ξε-

μάκουν και να ξαναμάκουν. 

Alvin Toffler,   γ. 1928,   Αμερικανός σσγγρα-

υέας &μελλοντολόγος   

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BF%CF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BF%CF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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εξουαλική Κακοποίηςη Ανηλίκων 

ςτθ δίπλα γειτονιά, ςτο δίπλα ςπίτι ι ακό-

μα και μζςα ςτο ςπίτι μασ.  Ροφ οφείλο-

νται όμωσ αυτά τα κροφςματα;  Ζτςι είναι 

ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ; 

Από μια διεφκαρμζνθ κοινωνία μόνο δι-

εφκαρμζνοι άνκρωποι μποροφν να δθμι-

ουργθκοφν, από τουσ οποίουσ απουςιά-

ηουν τα ικθ και οι αξίεσ, χαρακτθριςτικά 

τα οποία βάηουν τα όρια ςτισ πράξεισ μασ, 

αποτρζποντάσ μασ από τθν παρεκτροπι 

και οδθγϊντασ μασ ςε αποτρόπαιεσ πρά-

ξεισ.  Ρολλοί άνκρωποι αφινονται και εκί-

ηονται ςε εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ κατα-

ςτρζφοντασ τθ ηωι τουσ.  Άλλοι πάςχουν 

από ψυχολογικά προβλιματα. 

 

Δυςτυχϊσ αυτοί οι άνκρωποι δε ςταμα-

τοφν με τθν καταςτροφι τθσ δικισ τουσ 

ηωισ, αφοφ φροντίηουν να καταςτρζψουν 

και τισ ηωζσ άλλων ανκρϊπων.  Το πιο κλι-

βερό όμωσ είναι όταν οι ίδιοι ικανοποιοφν 

αυτι τουσ τθν επικυμία εισ βάροσ ανιλι-

κων παιδιϊν.  Τα παιδιά λόγω τθσ ακωό-

τθτασ αποτελοφν εφκολθ λεία για τουσ 

διψαςμζνουσ «ανκρϊπουσ» - κτινθ.  Αρχι-

κά παραπλανοφν τα παιδιά και όταν οι 

ίδιοι καταλάβουν ότι ζφταςαν ςτο ςτάδιο 

όπου ικελαν, τότε προχωροφν ςε αποτρό-

παιεσ πράξεισ.  Γι’ αυτοφσ τουσ ανκρϊ-

πουσ μποροφμε να ποφμε ότι υπάρχουν 

ελαφρυντικά, λόγω του ότι είναι από τθν 

επιρεια ουςιϊν και δεν ελζγχουν τισ πρά-

ξεισ τουσ. 

 

Τι γίνεται όμωσ ςτθν περίπτωςθ που οι 

κφτεσ ζχουν ςϊασ τα φρζνασ;  Τί γίνεται 

Διανφοντασ τον 21ο 

αιϊνα ζχουμε ζρκει 

αντιμζτωποι με α-

μζτρθτα κοινωνικά 

προβλιματα. Ενϊ 

όλα αναβακμίηονται 

και εξελίςςονται 

ζνα πράγμα ζχει 

μείνει ςτάςιμο.  Θ 

ανκρϊπινθ θκικι.  

Ππωσ είπε και ο Αϊνςτάιν «Μόνο δφο 

πράγματα είναι άπειρα, το ςφμπαν και θ 

ανκρϊπινθ βλακεία, αν και για το ςφμπαν 

δεν είμαι ςίγουροσ».   

Λζνε πωσ ο άνκρωποσ είναι ο πιο ζξυπνοσ 

ηωντανόσ οργανιςμόσ. Ραρά ταφτα λίγοι 

αξίηουν να λζγονται άνκρωποι. 

 

Κακθμερινά παρακολουκϊντασ τισ εξελί-

ξεισ τθσ θμζρασ είναι ςχεδόν απίκανο να 

μθν υπάρχουν κροφςματα κακοποίθςθσ 

ανθλίκων, πράγμα για το οποίο φυςικά κα 

ζπρεπε να ντρεπόμαςτε.  Θ ςφγχρονθ κοι-

νωνία, ςτθν οποία κζλοντασ και μθ ηοφμε, 

νοςεί. Επομζνωσ εφλογα υπάρχει κρίςθ 

αξιϊν και ζλλειψθ παιδείασ. 

 

Τι είναι άνκρωποσ τελικά;  Αξίηουν όλοι να 

λζγονται άνκρωποι;  Είναι ςχεδόν αδιανό-

θτο να πιςτζψουμε πωσ μποροφν κάποιοι 

«άνκρωποι» - κτινθ να κακοποιοφν ανιλι-

κα παιδιά, εκμεταλλευόμενοι τθν ακωότθ-

τά τουσ, ςτιγματίηοντασ ζτςι τθν υπόλοιπθ 

τουσ ηωι.  Αυτά τα περιςτατικά κάποτε 

ιταν μόνο ςτο μυαλό μασ και ςτθ φαντα-

ςία μασ.  Δυςτυχϊσ ςιμερα βρίςκονται 

όταν ο κφτθσ είναι ο πατζρασ 

ςου, ο αδελφόσ ςου, ο παπποφσ 

ςου;  Μπροςτά ςε τζτοια φαινό-

μενα θ λζξθ τραγικό είναι αδφνα-

μθ και αςιμαντθ.  Βζβαια, αυτοί 

οι άνκρωποι, προςτατεφονται 

από το κράτοσ αφοφ πολλζσ φο-

ρζσ επιλζγουν να κρατιςουν μυ-

ςτικι τθν ταυτότθτά τουσ ϊςτε 

να μθ ςτιγματιςτοφν από τουσ 

υπόλοιπουσ πολίτεσ, ςε περίπτω-

ςθ που το κφμα είναι «τυχερό» 

και βρει κάρροσ και ανάγκθ για 

να μιλιςει. 

 

Αυτι λοιπόν είναι θ κοινωνία 

ςτθν οποία εγϊ και ο κάκε νζοσ, 

υποτίκεται ότι πρζπει να επιβιϊ-

ςουμε.  Ντροπι ςτουσ θγζτεσ και 

ςτουσ πολιτικοφσ που υπεραςπί-

ηονται μόνο τα ςυμφζροντά τουσ 

και τθν καρζκλα τουσ, ενϊ κα 

ζπρεπε να καταδικάηουν τζτοια 

περιςτατικά και να υπεραςπίηο-

νται τον λαό τουσ. 

 

Ντροπι ςε εμάσ, εάν ο κακζνασ 

μασ, με όποιο τρόπο μπορεί, δε 

φωνάξει, δεν προςτατζψει, τα 

παιδιά όλου του κόςμου. 

 

Ο ςφγχρονοσ 

κόςμοσ χαρα-

κτθρίηεται από 

μεγάλουσ α-

νταγωνιςμοφσ 

ςτον πολιτικό, 

οικονομικό και 

ςτρατιωτικό 

τομζα. Γενικά 

παρατθροφ-

νται ζντονεσ εκνικζσ και διεκνείσ δια-

μάχεσ.  Ρολλζσ φορζσ  οι ”ιςχυροί” τθσ 

γθσ προςπακοφν με διάφορα μζςα να 

επιβλθκοφν όπωσ με  εκφοβιςμό των 

”αδυνάτων” ι ακόμθ και με πρόκλθςθ 

πολζμου.  

Στθν εποχι μασ παρατθρείται θ κοινω-

νικι βία ι διαφορετικά το κοινό 

ζγκλθμα.  Ακόμθ, παρατθρείται πολι-

τικι βία όπωσ οι εμφφλιεσ διαμάχεσ, ο 

αναρχιςμόσ και οι φυλετικζσ διακρίςεισ.  

Αυτό που είναι ανθςυχθτικό όμωσ είναι 

θ διεκνισ τρομοκρατία, που εκδθλϊνο-

νται με βομβιςτικζσ επικζςεισ, απαγω-

γζσ, αεροπειρατείεσ και άλλεσ τρομο-

κρατικζσ ενζργειεσ. Τρανταχτό παρά-

δειγμα τζτοιων εκβιαςτικϊν πρωτοβου-

λιϊν αποτελεί θ δράςθ των Τηιχαντι-

ςτϊν. Τα αποτελζςματα είναι τραγικά 

αφοφ προκαλοφνται υλικζσ καταςτρο-

φζσ, δολοφονοφνται ακϊοι άνκρωποι, 

καταπατοφνται ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

Επίςθσ αυξάνεται το αίςκθμα τθσ ανα-

ςφάλειασ και του φόβου μεταξφ των 

πολιτϊν ενϊ παράλλθλα αυξάνεται θ 

κοινωνικι αναρχία. Τζτοια τρομοκρατι-

κά φαινόμενα διαταράςςουν τθν πολιτι-

κι ςτακερότθτα, τρομοκρατοφν τισ κοι-

νωνίεσ και απειλοφν τθν ειρινθ. 

Τρόποι για να αποφευχκεί θ χριςθ τθσ 

βίασ υπάρχουν.  Καταρχιν μποροφν να 

βοθκιςουν διάφοροι παράγοντεσ 

όπωσ είναι θ παιδεία με τθ μόρφωςθ 

κακϊσ και θ οικογζνεια με τθν προςτα-

ςία και τθν κακοδιγθςθ των μελϊν 

τθσ. Οι πνευματικοί άνκρωποι με τισ 

ειςθγιςεισ και το παράδειγμά τουσ, οι 

πολιτικοί θγζτεσ και οι αρχθγοί των 

κρατϊν με τθν υπεφκυνθ αντιμετϊπιςθ 

των διεκνϊν προβλθμάτων και τθ διά-

κεςθ για ειρθνικι επίλυςθ διαφορϊν 

και οι διεκνείσ οργανιςμοί, ιδιαίτερα ο 

ΟΘΕ, με τισ ποικίλεσ αρμοδιότθτεσ και 

δραςτθριότθτεσ τουσ μποροφν να ςυμ-

βάλουν ςτθ μείωςθ φαινομζνων βίασ 

και τρομοκρατίασ. 

Πλα αυτά κα οδθγιςουν ςε ζναν κό-

ςμο ειρθνικό, ςτθν πολφπλευρθ ανά-

πτυξθ του πολιτιςμοφ και ςτθν επίτευ-

ξθ υψθλοφ επιπζδου ποιότθτασ ηωισ. 

 

Η Βία ςτην εποχή μασ 
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Τα ςθμερινά παιδιά ςτον ελεφκερο 

χρόνο τουσ δεν παίηουν μπάλα ι 

κυνθγθτό ςτθ γειτονιά, αλλά αφιε-

ρϊνουν ατζλειωτεσ ϊρεσ ςτον Θλε-

κτρονικό Υπολογιςτι  και ςτο 

PlayStation. Δε γυμνάηονται, δεν 

κοινωνικοποιοφνται, κακϊσ επίςθσ 

πολλά από αυτά ταλαιπωροφνται 

από παιδικι παχυςαρκία.  

O ακλθτιςμόσ και ο πρωτακλθτι-

ςμόσ είναι τα καλφτερα αντίδοτα 

ςτα ςφγχρονα αυτά φαινόμενα.  

Ο πρωτακλθτιςμόσ είναι μια παρε-

ξθγθμζνθ ζννοια. Κάνω πρωτακλθ-

τιςμό δε ςθμαίνει βγαίνω πρϊτοσ, 

αλλά δίνω τον καλφτερο εαυτό μου 

για να βγω πρϊτοσ. 

Ρρωτακλθτιςμόσ δε ςθμαίνει «νίκθ 

με κάκε τίμθμα». 

Ο κάκε γονιόσ κζλει αρχικά το παιδί 

του να αςχολθκεί με τον ακλθτιςμό 

για λόγουσ φυςικισ κατάςταςθσ και 

υγείασ και πολφ λίγοι ζχουν ςαν ςτό-

χο τον πρωτακλθτιςμό. Κάποιοι μπο-

ρεί να λζνε «Εγϊ δε κα αφιςω τα 

παιδιά μου να κάνουν πρωτακλθτι-

ςμό» ι «Καλόσ ο ακλθτιςμόσ, αλλά 

όχι ο πρωτακλθτιςμόσ». Ρϊσ όμωσ 

διαχωρίηονται αυτά τα δφο; Καταρ-

χιν, αν κζλαμε να ορίςουμε τον 

πρωτακλθτιςμό κα λζγαμε ότι δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά ακλθτιςμόσ 

με αγωνιςτικοφσ ςτόχουσ. 

Αυτόσ που κάνει απλά ακλθτιςμό 

ζχει ςκοπό  να φτιάξει ωραίο και 

υγιζσ ςϊμα, να βελτιϊςει τθ φυςικι 

του κατάςταςθ. Αυτόσ που κάνει 

πρωτακλθτιςμό ζχει ςτόχο να βελτι-

ωκεί ο ίδιοσ ζτςι ϊςτε να ανταγωνι-

ςτεί άλλουσ και να διακρικεί. Ζνασ 

υποψιφιοσ για ολυμπιακό μετάλλιο 

κάνει πρωτακλθτιςμό. Θ μετάβαςθ 

από τον ακλθτιςμό ςτον πρωτα-

κλθτιςμό δε γίνεται από τθ μια 

ςτιγμι ςτθν άλλθ. Γίνεται ςταδι-

ακά και υπό προχποκζςεισ. Για 

τα παιδιά που ξεχωρίηουν μετά 

από τα πρϊτα ςτάδια άκλθςθσ , 

αρχίηει από τουσ προπονθτζσ μια 

νζα και πιο ςυςτθματικι προπό-

νθςθ. Ρρογραμματιςμόσ, διατρο-

φι, κακοριςμόσ ςτόχων. Θ  εφρε-

ςθ τθσ ιςορροπίασ μεταξφ τθσ 

κοινωνικισ ηωισ ενόσ εφιβου 

και τθσ ηωισ του ωσ ακλθτι είναι 

το κλειδί τθσ επιτυχίασ. Σθμαντι-

κά είναι ο κάκε ακλθτισ να απο-

λαμβάνει τισ ευεργετικζσ επιδρά-

ςεισ του ακλθτιςμοφ και του 

πρωτακλθτιςμοφ ςτο ςϊμα του, 

ςτθν προςωπικότθτα του, ςτθν 

ηωι του.  

Τα παιδιά μακαίνουν να ζχουν, 

πεικαρχία, ςτόχουσ, όνειρα. Μα-

καίνουν να διαχειρίηονται  τθ 

νίκθ, τθν ιττα, τθν αποτυχία τθν 

αυτοπεικαρχία και το άγχοσ. 

Μζςα από τον πρωτακλθτιςμό 

ζνασ ζφθβοσ εκτόσ των πιο πάνω, 

κερδίηει αξζχαςτεσ ςτιγμζσ ηωισ. 

Πλα αυτά είναι προίκα που κα 

κουβαλάει μαηί του όλθ του τθν 

ηωι. 

Πρωηαθληηιζμός 

Ρολλοί 

άνκρωποι βλζ-

πουν τθ κάλας-

ςα ςαν ζνα μζ-

ροσ για να χαλα-

ρϊςουν. Βζβαια 

υπάρχουν και 

αυτοί που τθ 

βλζπουν ωσ ζνα 

μζροσ για εξε-

ρεφνθςθ.  Είμαι 

κι εγϊ ζνασ από τουσ ανκρϊπουσ που 

μαγεφονται από τθ κάλαςςα.  Γι’ αυτό 

αποφάςιςα να μάκω να κάνω κατα-

δφςεισ.  “Scuba Diving” είναι το ακρϊ-

νυμο για τθν αυτόνομθ κατάδυςθ και 

τα αρχικά του ςθμαίνουν “Self Con-

tained Underwater Breathing Appa-

ratus”.  Με το να αςχολθκϊ λοιπόν με 

τισ καταδφςεισ κατάφερα να επεκτεί-

νω τα όρια  μου όχι μόνο ςε ςωματικό 

αλλά και ςε πνευματικό επίπεδο.  

Ζμακα να αςκϊ αυτοκριτικι και αυ-

τοζλεγχο για να αξιολογϊ αν οι κατα-

ςτάςεισ που μου προςφζρονται και ο 

τόποσ ο οποίοσ κα καταδυκϊ είναι 

αςφαλισ όχι μόνο για μζνα αλλά και 

για τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ μου 

που κα καταδυκοφν μαηί μου.  Οι κα-

ταδφςεισ είναι ομαδικό άκλθμα και ο 

ζνασ πρζπει να βαςίηεται ςτον άλλο 

γι’ αυτό και αναπτφςςονται και οι δια-

προςωπικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 

του ατόμου.  Ακόμα είναι ζνα από τα 

ακλιματα που δεν ςταματάσ ποτζ να 

μακαίνεισ.  Υπάρχουν πολλά προ-

γράμματα για ειδικότθτεσ ςε διάφο-

ρουσ τομείσ  ανάλογα με τον αρικμό 

των καταδφςεων και το πόςεσ ειδικό-

τθτεσ ζχει ολοκλθρϊςει. Ζνασ δφτθσ, 

μπορεί να ανζβει ςε διαφορετικά επί-

πεδα.  Για παράδειγμα με πενιντα 

καταχωρθμζνεσ καταδφςεισ και τζς-

ςερεισ ειδικεφςεισ ςιμερα κεωροφ-

μαι «Advanced Open Water Diver» 

κάτω από τον Οργανιςμό  SSI.  

 Πλα αυτά τα χρόνια με τθ βοικεια 

των καταδφςεων ζχω γνωρίςει αν-

κρϊπουσ από διάφορεσ χϊρεσ, δια-

φορετικζσ κουλτοφρεσ και αυτό που 

με ελκφει  να ςυνεχίςω να κάνω κατα-

δφςεισ δεν είναι μόνο θ μαγεία του 

βυκοφ αλλά και οι καινοφργιεσ γνωρι-

μίεσ. Μζςα από τισ καταδφςεισ ζμακα 

να ςζβομαι τθ φφςθ και τθ δφναμι 

τθσ αλλά και να καυμάηω το μεγαλείο 

και τθν ομορφιά τθσ. 

του παράδοςθ, διοργανϊνο-

ντασ για τθ ςχολικι χρονιά 

2015-2016 εξορμιςεισ ςτο 

πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του 

ποδθλατικοφ ομίλου. Στουσ 

παλαιότερουσ και πιο 

ζμπειρουσ ποδθλάτεσ μασ, 

προςτζκθκαν και οι μικρότεροι 

μακθτζσ τθσ Α’ Γυμναςίου δθμι-

ουργϊντασ ζνα ενκουςιϊδεσ 

ςφνολο. 

Τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να 

διδαχκοφν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

οδικισ αςφάλειασ και να τουσ ε-

φαρμόςουν κατά τθ διάρκεια των 

διαδρομϊν. Μζχρι ςτιγμισ ζχουν 

πραγματοποιθκεί τρεισ εξορμιςεισ 

και ςασ περιμζνουμε όλουσ να 

ζρκετε ςτθν 

παρζα μασ για 

όςεσ ακολουκι-

ςουν. 

 

Το Γυμνάςιο-Λφκειο ΟΛΥΜΡΛΟΝ 

ςυνεχίηει και φζτοσ τθν ποδθλατικι 

Ποδηλατικές Εξορμήσεις του Γυμνασίου-Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Καηαδύζεις-Mέρος 

ηης δικής μοσ Ζωής 

Ο μακθτισ μασ Νεόφυτοσ 
Κυριάκου Σςιακλισ της 
Ε΄2 εξασφάλισε 1θ Κζςθ 
ςτο Άλμα Μππου, 1θ  Κζςθ 
ςτο Μονόηυγο, 2θ Κζςθ 
ςτισ Αςκιςεισ Εδάφουσ, 
3θ Κζςθ ςτον Μππο με χει-
ρολαβζσ, 3θ κζςθ ςτουσ 
Κρίκουσ και 3θ κζςθ ςτο 
Δίηυγο ςτουσ Ραγκφπρι-
ουσ Μακθτικοφσ Αγϊνεσ 
Ενόργανθσ Γυμναςτικισ.  

Σημαντικά και αθλητικά  

Πανεχρωπαϊκι Διάκριςθ 

Θ μακιτρια του ςχολείου μασ 

Άντρεα Πολυκάρπου του Στ’5  

πζτυχε τθν τιμθτικι 5θ κζςθ 

ςτθν  κατθγορία 46kg ςτουσ 

Ρανευρωπαϊκοφσ Αγϊνεσ 

Taekwondo 2015 που διεξι-

χκθςαν ςτθ Λετονία ςτισ 

20/10/2015.  

Ο μακθτισ του ςχολεί-

ου μασ Βαςίλθσ τυλια-

νοφ του Γϋ2  πζτυχε τθν 

3θ κζςθ ςτθν  κατθγορία 

-52kg ςτουσ Ραγκφπρι-

ουσ Αγϊνεσ Καράτε που 

διεξιχκθςαν ςτο κλει-

ςτό γιπεδο του Λυκείου 

Αγ. Φφλασ ςτθ Λεμεςό 

το Σάββατο 28/11/2015. 

Στον αγϊνα futsal α-

γοριϊν Γυμναςίου 

που διεξιχκθ χκεσ 

Ρζμπτθ 26/11/2015 

ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του ςχολείου μασ, θ 

ομάδα futsal αγοριϊν 

του Γυμναςίου-

Λυκείου ΟΛΥΜΡΛΟΝ 

νίκθςε με 3 - 0 τθν 

αντίςτοιχθ ομάδα του 

American Academy.  

 Θ Κατερίνα Κωνςταντίνου 
Στ3, κατζκτθςε τθν 2θ Θζςθ 
ςτουσ Επίςθμουσ Ραγκφπρι-
ουσ Αγϊνεσ JUDO Ανδρϊν – 
Γυναικϊν.  

Θ Παναγιϊτα Χατηθα-
ντϊνθ Α΄1 κατέκτησε την 
3θ Θζςθ ςτουσ Ραγκφ-
πριουσ Μακθτικοφσ Α-
γϊνεσ Αντιπτζριςθσ.  

 Ο Βαςίλθσ τυλιανοφ Γ΄2 
κατέκτσε την 3θ Θζςθ ςτθν 
κατθγορία -52kg ςτουσ 
Ραγκφπριουσ Αγϊνεσ Κα-
ράτε.  

 Θ Μαίρθ Μζλιλλου Ε’1 
κατέκτησε 4θ Θζςθ ςτα 
100μ. φπτιο ςτουσ Ραγκφ-
πριουσ Μακθτικοφσ Αγϊ-
νεσ Κολφμβθςθσ Μζςθσ 
Εκπαίδευςθσ ςτθν κατθ-
γορία Λυκείων.  
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Γεννιόμαςτε και μασ μακαίνουν 

να ηοφμε με κάποια ςτερεότυπα. 

Ο περιςςότεροσ κόςμοσ τα ςυνθ-

κίηει, τα αποδζχεται, τα μεταφζ-

ρει ςτο DNA του, ςτα παιδιά του 

και θ ηωι ςυνεχίηεται. Κατά και-

ροφσ όμωσ υπάρχει και θ αλλαγι 

και ευτυχϊσ εγϊ ζχω τθν τφχθ να 

ηω αυτι τθν αλλαγι. Δεν ακοφω, ι μάλλον δεν ακοφω 

και τόςο τθ φράςθ “εςφ είςαι κορίτςι και τα κορίτςια 

δεν παίηουν ποδόςφαιρο”. Μου αρζςει το ποδόςφαι-

ρο, μου αρζςει πολφ το ποδόςφαιρο. Πταν άρχιςα να 

παίηω μπάλα δεν πίςτευα πωσ μποροφςα να μπω 

ςτθν ομάδα ποδοςφαίρου του ςχολείου μασ γιατί 

εκεί μπαίνουν όςεσ ξζρουν να παίηουν μπάλα και κυ-

ρίωσ όςεσ είναι ικανζσ για αυτό το άκλθμα!! Πταν 

είχα αρχίςει να παίηω μπάλα ιταν για χόμπι και μετά 

άρχιςε να γίνεται τρόποσ ηωισ και ςυνικεια! Στο ςχο-

λείο κακθμερινά γυμναηόμαςτε και κάνουμε προπο-

νιςεισ, ζτςι δενόμαςτε μεταξφ μασ και ζχουμε 

μια πολφ καλι ςχζςθ και ζνα τρόπο που μόνο 

εμείσ ξζρουμε πωσ κα νικιςουμε τον αντίπα-

λο. Με λυπεί το γεγονόσ ότι δεν είναι διαδεδο-

μζνο άκλθμα το γυναικείο ποδόςφαιρο και 

όλοι πιςτεφουν πωσ το ποδόςφαιρο είναι μόνο 

για τα αγόρια. Ακόμθ, το γεγονόσ ότι ςε άλλεσ 

χϊρεσ υπάρχουν γυναικείεσ ποδοςφαι-

ρικζσ  ομάδεσ και ακαδθμίεσ ενϊ ςτθν 

Κφπρο όχι, μου ζχει μείνει ςαν ζνα με-

γάλο παράπονο. Μου αρζςει όταν  

ζχουμε αγϊνα γιατί εκεί μποροφμε να 

αποδείξουμε ποςό καλι είναι θ γυμνά-

ςτριά μασ αλλά και εμείσ, και προςπα-

κοφμε με κάκε τρόπο να δείξουμε πωσ 

είμαςτε καλφτερεσ από τουσ αντιπά-

λουσ και να πάρουμε τθν νίκθ. Σίγουρα 

λίγο πριν αρχίςει ο αγϊνασ ζχουμε 

λίγο άγχοσ αλλά  με τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ 

και βλζποντασ ότι θ ομάδα μασ τα πάει περί-

φθμα μάσ φεφγει το άγχοσ, γεμίηουμε με κετι-

κι ενζργεια, ςυγκεντρωνόμαςτε και δίνουμε 

τον καλφτερο μασ εαυτό. Επίςθσ είναι ωραίο 

το ςυναίςκθμα να ακοφσ από τισ κερκίδεσ πωσ 

παίηεισ πολφ καλά γιατί εκεί φαίνεται θ 

προςπάκεια που ζχεισ κάνει τόςο καιρό! 

Μου αρζςει πολφ θ ζνταςθ που υπάρχει 

ςτο παιχνίδι, το τρζξιμο, θ νίκθ. Και εφό-

ςον μου αρζςουν γιατί να τα ςτερθκϊ ε-

πειδι κάποιοσ, κάποια θμζρα αποφάςιςε 

πωσ το ποδόςφαιρο είναι αντρικό άκλθμα; 

Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςτον ακλθτιςμό 

και όλοι ζχουν δικαίωμα ςτθν επιλογι του 

ακλιματοσ που τουσ αρζςει. Στο κάτω κά-

τω ασ μθν κρυβόμαςτε. Είναι ςε όλουσ κοι-

νό μυςτικό πωσ οι γυναίκεσ μποροφν να 

κάνουν τα πάντα!  

Με τθν 

ψυχι όλα 

τα μπορείσ 

 Στθ 2θ ςυνάντθςθ των Ομίλων, οι 

μακθτζσ του Ακλθτικοφ Ομίλου γνϊ-

ριςαν τρία ακλιματα. Ζμακαν για 

τθν ελλθνορωμαϊκι πάλθ, για το χό-

κεϊ ςτο χόρτο και για τθν ιππαςία. 

Τον ακλθτικό όμιλο επιςκζφκθκε ο ςφνδεςμοσ ατόμων με αναπθρίεσ. Άτομα του ςυνδζςμου 

παρουςίαςαν ςτα παιδιά τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρίεσ όμωσ και 

τθ κζλθςθ ψυχισ δίνοντασ το μινυμα πωσ όταν προςπακείσ για  κάτι μπορείσ να το καταφζ-

ρεισ. Τα παιδιά ςυμμετείχαν ςε αγωνίςματα χωρίσ να χρθςιμοποιοφν κάποιο μζροσ του ςϊ-

ματόσ τουσ και μπόρεςαν και τα ίδια να καταλάβουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα 

άτομα με αναπθρίεσ. 

Ζχω  περάςει από διάφορεσ  «πόρτεσ» του ακλθτιςμοφ μζχρι τϊρα ςτθ ηωι μου. Πμωσ το μπάςκετ αν και δεν το υποςτιριηα από μικρι, 
κατάφερε να με τραβιξει και να με κάνει να το αγαπιςω. Ο τρόποσ με τον οποίο γίνονται όλα μζςα ςτο παιχνίδι και κυρίωσ τα ςυναι-
ςκιματα που μου προκαλεί ιταν αρκετά για να με κάνει να το ξεχωρίςω από τα άλλα ακλιματα. Το μπάςκετ για μζνα ζχει γίνει τρόποσ 
ηωισ , διότι μζςω αυτοφ ξεχνιζμαι από τισ αγχϊδεισ υποχρεϊςεισ τθσ κακθμερινότθτασ και βρίςκω τον πραγματικό μου εαυτό. Θ αλι-
κεια είναι πωσ, για να αςχολείται κάποιοσ με αυτό το χϊρο και ειδικότερα ςε πολφ νεαρι θλικία, χρειάηεται πολλζσ κυςίεσ. Εδϊ και τρία 
χρόνια δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που χρειάςτθκε να ςτερθκϊ εξόδουσ , διακοπζσ, οικογενειακζσ ςτιγμζσ και άλλα πολλά μόνο και μόνο 
επειδι ζπρεπε να είμαι παροφςα ςτο γιπεδο. Οφτε είναι λίγεσ οι φορζσ κατά τισ οποίεσ ζπρεπε μετά από αγϊνα να κακίςω να διαβάςω 
για διαγϊνιςμα που είχα τθν επόμενθ μζρα. Το δυςκολότερο πράγμα του να είςαι ακλιτρια  του μπάςκετ κατ’ εμζνα είναι το να είςαι 
και καλι μακιτρια ταυτόχρονα γιατί και τα δφο κζλουν ςκλθρι δουλειά. Στόχοσ μου είναι όχι μόνο να καταφζρω να εκπροςωπιςω τθ 

χϊρα μασ ςε διεκνείσ αγϊνεσ, αλλά και να παίξω ςε μεγάλεσ ομάδεσ του εξωτερικοφ. Δεν είναι ζνα άκλθμα το οποίο μποροφν να παίξουν όλοι …  ι παλεφ-
εισ ι φεφγεισ. Λςορροπϊντασ προπονιςεισ και μελζτθ αιςιοδοξϊ να πετφχω τόςο τουσ ακλθτικοφσ όςο και τουσ ακαδθμαϊκοφσ μου ςτόχουσ. 

 

Το μπάςκετ  για μζνα … είναι τρόποσ ηωισ 
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διετία; 
 Φτάνουμε ςτθν πθγι αλλά δεν πίνουμε νερό. 
Πιςτεφεισ πωσ αυτι θ ομάδα κα καταφζρει να 
κάνει το μεγάλο βιμα πρόκριςθσ ςε μεγάλθ 
ευρωπαϊκι ι, γιατί όχι, και παγκόςμια διοργά-
νωςθ;  
Κάποια μζρα κα γίνει και αυτό. 
Πιςτεφεισ πωσ ο κφπριοσ ποδοςφαιριςτισ βρί-
ςκεται ςε μειονεκτικι κζςθ ζχει διαφορετικι 
αντιμετϊπιςθ από τον κόςμο και των εκάςτοτε 
προπονθτι, ςε ςχζςθ με τουσ ξζνουσ ποδοςφαι-
ριςτζσ ; 
Ναι φυςικά… Θ υποτίμθςθ είναι κα ζλεγα ςτε-
νόσ ςυγγενισ του Κφπριου παίκτθ ςε αντίκεςθ 
με τον ξζνο του οποίου του είναι πολφ μακρινι. 

Ζχεισ δφο παιδάκια, να ςου ηιςουν! Πόςο εφκο-
λο είναι να κάνεισ πρωτακλθτιςμό και να είςαι 
ταυτόχρονα ςωςτόσ πατζρασ και ςφηυγοσ; 
Πταν αγαπάσ αυτά που ζχεισ και αυτό που κά-
νεισ τότε δεν υπάρχει χϊροσ ςτθν αποτυχία. Εγϊ 
αγαπϊ ςυγχρόνωσ τθν οικογζνειά μου αλλά και 
τθ δουλειά μου και δίνομαι ολοκλθρωτικά και 
ςτισ δφο πλευρζσ. 
Ζχεισ κάνει μια καριζρα που κα τθν ηιλευε ο 
κάκε ποδοςφαιριςτισ. Μζχρι πότε κα βλζπου-
με τον Κωνςταντίνο Χαραλαμπίδθ ςτα γιπεδα; 
Εμείσ κζλουμε να ςε βλζπουμε για πολλά χρό-
νια ακόμθ…   
Σ’ ευχαριςτϊ πολφ… Κα παίηω όςο νιϊκω πωσ 
το ςϊμα μου με ςπρϊχνει. Θ αλικεια είναι πωσ 
νιϊκω πωσ μπορϊ να παίξω ςε υψθλό επίπεδο 
για αρκετό ακόμθ καιρό. Κα δοφμε… 
Υπάρχει περίπτωςθ να ςε δοφμε να αγωνίηεςαι 
και ςε άλλθ ομάδα ι κα ικελεσ να τελειϊςεισ 
τθν καριζρα ςου ςτον ΑΠΟΕΛ ;  
Φυςικά και κα ικελα να τελειϊςω τθν καριζρα 
μου ςτο ΑΡΟΕΛ. Αυτό κα ιτανε το καλφτερο νο-
μίηω.  
Γνωρίηουμε ότι πρόςφατα απζκτθςεσ πτυχίο… 
Συγχαρθτιρια! Πϊσ φαντάηεςαι το μζλλον;   
Σποφδαςα  Ακλθτικι Διοίκθςθ ζχοντασ ςίγουρα 
κατά νου τθν εμπλοκι μου ςτο χϊρο του ποδο-
ςφαίρου και του ακλθτιςμοφ γενικότερα. Σίγου-
ρα θ εμπειρία μου ςαν ποδοςφαιριςτισ είναι 
πολφτιμθ και  ςθμαντικι αλλά ςυγχρόνωσ  κεω-
ρϊ αναγκαία τθν επιμόρφωςθ του ανκρϊπου 
και ςυμμερίηομαι απόλυτα τθ φιλοςοφικι αντί-
λθψθ και όρο ‘‘Δια βίου μάκθςθ’’. 
Πιςτεφεισ ότι το πρωτάκλθμα κα καταλιξει και 
φζτοσ ςτον Αρχάγγελο ι κ’ αλλάξει επαρχία;  
Κεωρϊ πωσ ζχουμε τθν καλφτερθ ομάδα, τουσ 
καλφτερουσ παίκτεσ και πωσ το πρωτάκλθμα 
αξίηει και φζτοσ να καταλιξει ςτον Αρχάγγελο. 
 
Σασ ευχαρι-
ςτοφμε πολφ 
και ςασ ευχό-
μαςτε καλι 
ςυνζχεια! 

Από ποια θλικία ξεκίνθςεσ να 
αςχολείςαι με το ποδόςφαι-
ρο; 
Ξεκίνθςα ςτθν θλικία των ο-
κτϊ χρονϊν ςτον ΑΡΟΕΛ πθ-
γαίνοντασ τότε  ςτισ ακαδθμίεσ 
τθσ αγαπθμζνθσ μου ομάδασ.  
Για ςζνα τι ςθμαίνει ποδό-
ςφαιρο; 
Το ποδόςφαιρο για μζνα είναι  

μζροσ τθσ ηωισ μου, θ αγάπθ μου, το πάκοσ μου. 
Νιϊκω ευλογθμζνοσ γιατί  το χόμπι μου είναι και 
θ δουλειά μου. 
Από τθν αρχι τθσ καριζρασ ςου αγωνίηεςαι ωσ 
δεξιόσ εξτρζμ. Υπάρχει κάποια άλλθ κζςθ που 
ςου αρζςει να αγωνίηεςαι; 
Σε όλθ μου τθν ποδοςφαιρικι καριζρα ζπαιξα 
ςχεδόν ςε όλεσ τισ κζςεισ εκτόσ αυτι του τερμα-
τοφφλακα και του κεντρικοφ αμυντικοφ. Αγωνί-
ςτθκα ςε όλεσ τισ κζςεισ τθσ επίκεςθσ, ςε όλεσ 
του κζντρου αλλά και ςαν αμυντικόσ χαφ. Κεωρϊ 
πωσ είναι προτζρθμα για νεαροφσ ποδοςφαιρι-
ςτζσ να αγωνίηονται ςε πολλζσ κζςεισ. 
Ποια κεωρείσ πωσ ιταν θ πιο ςθμαντικι ςτιγμι 
τθσ καριζρασ ςου; 
Θ ςθμαντικότερθ φυςικά ιτανε θ παρουςία μου 
αγωνιηόμενοσ με τθν ομάδα του ΑΡΟΕΛ ςτισ 8 
κορυφαίεσ ομάδεσ τθσ Ευρϊπθσ  τθ χρονιά 2011-
2012 φορϊντασ και το περιβραχιόνιο του αρχθ-
γοφ. Θ επιτυχία τθσ τότε ομάδασ ςτιγμάτιςε το 
κυπριακό ποδόςφαιρο και κεωρϊ πωσ ωσ ιςτορι-
κό πλζον γεγονόσ κα το κυμοφνται πολλζσ γενιζσ. 
Να κεωριςουμε πωσ αυτι ιταν και θ πιο ςθμα-
ντικι ςτιγμι τθσ ηωισ ςου; 
Ροδοςφαιρικά κα κεωροφςα ακόμθ πολφ ςθμα-
ντικι τθ μεταγραφι μου ςτθ μεγάλθ τότε ομάδα 
του Ρανακθναϊκοφ το 2004 όταν εγϊ ςε θλικία 
23 χρονϊν πραγματοποιοφςα το μεγαλφτερο μου 
όνειρο ςαν ποδοςφαιριςτισ. Σε προςωπικό επί-
πεδο πολφ ςθμαντικι ςτιγμι ιτανε θ γζννθςθ 
των δφο δίδυμων κοριτςιϊν μου. 
Υπάρχει θ άποψθ ότι ςτθν Κφπρο υπάρχει πολι-
τικοποίθςθ του ποδοςφαίρου. Ποια είναι θ γνϊ-
μθ  ςου για το ςυγκεκριμζνο κζμα; 
Δεν ξζρω αν μόνο ςτθν Κφπρο πολιτικοποιείται 
το ποδόςφαιρο αλλά είμαι  πεπειςμζνοσ πωσ 
ςιγά-ςιγά κα εκλείψει και αυτό. Κεωρϊ λάκοσ 
γενικότερα τθν εμπλοκι τθσ πολιτικισ ςτο ποδό-
ςφαιρο και είμαι ςίγουροσ πωσ κα ςταματιςει 
πολφ ςφντομα. 
Ο ΑΠΟΕΛ δείχνει να ζχει ςτακερι υπεροχι ςε 
ςχζςθ με τισ άλλεσ κυπριακζσ ομάδεσ. Πιςτεφεισ 
ότι ο ΑΠΟΕΛ ζχει γίνει όντωσ ο… αυτοκράτορασ 
τθσ Κφπρου βάςει των επιτυχιϊν του ςε Κφπρο 
και Ευρϊπθ;  
Αναμφίβολα θ ομάδα μασ τα τελευταία χρόνια 
λόγω και τθσ ςυνεχοφσ παρουςίασ ςτα ςαλόνια 
τθσ Ευρϊπθσ και επωφελοφμενθ από τα οικονο-
μικά οφζλθ και ζςοδα που προζρχονται από αυ-
τι, κατάφερε να αποκτιςει μία δυναμικι ςαν 

ομάδα αλλά και 
μία εμφανι υπε-
ροχι ζναντι των 
αντιπάλων. 
Το κεφάλαιο ε-
κνικι τι ςθμαίνει 
για ςζνα;  
 Φψιςτθ τιμι να 
φοράσ το εκνόςθ-
μο. 
Πϊσ κρίνεισ τθν 
πορεία τθσ εκνι-
κισ τθν τελευταία 

Με μια λζξθ 
Κορυφαίοσ Κφπριοσ ςυμπαίκτθσ; Μ.Κωνςταντίνου 
Κορυφαίοσ ξζνοσ ςυμπαίκτθσ;Ailton Almeida 
Κορυφαίοσ αντίπαλοσ; Lionel Messi 
Κορυφαίοσ προπονθτισ;Ivan Jovanovich 
ΡΑΟ, ΡΑΟΚ ι Carl Zeiss Jena;  ΡΑΟ 

Από ποια θλικία ξεκί-
νθςεσ να αςχολείςαι 
με το ποδόςφαιρο; 
Από τθν θλικία των 12 
χρόνων.  
Για εςζνα τι ςθμαίνει 
το ποδόςφαιρο; 
Είναι τα πάντα το πο-
δόςφαιρο για μζνα. 
Από μικρόσ μου 
άρεςε και ακόμα μου 

αρζςει. 
Θεωρείσ πωσ θ κζςθ του τερματοφφλακα είναι 
θ πιο υπεφκυνθ και κρίςιμθ κζςθ λόγω του ότι 
αν κάνει κάτι λάκοσ μπορεί να είναι μοιραίο 
για τθν ομάδα του; 
Κατά τθν άποψθ μου, είναι θ πιο υπεφκυνθ κζ-
ςθ αυτι του τερματοφφλακα γιατί αν κάνει λά-
κοσ μόνο ο Κεόσ μπορεί να το επανορκϊςει. 
Δεν ζχει κάποιον πιο πίςω του όπωσ ο αμυντι-
κόσ και ο επικετικόσ. 
Ποια πιςτεφεισ πωσ ιταν θ πιο ςθμαντικι ςτιγ-
μι τθ καριζρασ ςου; 
Εντάξει ζχω πολλζσ ςθμαντικζσ ςτιγμζσ τόςο με 
τθν Ανόρκωςθ με τθ νίκθ απζναντι ςτθν ομάδα 
τθσ Τραπεηοφντασ και με τθν Ομόνοια που 
ζπιαςα πρωτακλιματα και κφπελλα. Πλεσ είναι 
ςθμαντικζσ ςτιγμζσ και θ κάκε μια χαρά ξεχωρι-
ςτι χαρά για μζνα. 
Ποιοσ είναι για εςζνα ο κορυφαίοσ Κφπριοσ 
ςυμπαίκτθσ; 
Δεν μπορϊ να απαντιςω. Είμαςτε ομάδα και θ 
ομάδα είναι πάνω από όλα. 
Πωσ κρίνεισ τθν πορεία τθσ εκνικισ τθν τελευ-
ταία διετία; 
Τα τελευταία δυο χρόνια με τον κ. Ράμπο Χρι-
ςτοδοφλου κάναμε μια πολφ καλι βελτίωςθ. 
Ιμαςταν πάρα πολφ κοντά να επιτφχουμε κάτι 
που ςαν εκνικι Κφπρου δεν το επιτφχαμε ξανά,  
να μποφμε ςτα play off του Euro. Δυςτυχϊσ με 
τθν τελευταία προςπάκεια δεν τα καταφζραμε. 
Γίνονται άλματα και χρόνο με το χρόνο γινόμα-
ςτε καλφτεροι. 
Ζχεισ κάνει μια αξιοηιλευτθ καριζρα που κα 
τθν ηιλευε ο κάκε ποδοςφαιριςτισ. Μζχρι 
ποτε κα βλζπουμε τον Γιωργαλλίδθ ςτα 
γιπεδα; 
Πςο μπορϊ μζχρι που ο Κεόσ μου το επιτρζπει. 
Να είμαι υγιισ πάνω από όλα. Ππωσ είπα ςτθν 
αρχι το αγαπϊ αυτό, και κζλω να είμαι πάρα 
πολφ καλόσ ςτθ δουλειά μου. Άρα όςο αντζχω 
και όςο είμαι καλόσ κα παίηω. Για 
τερματοφφλακασ  πιςτεφω πϊσ ζχω ακόμα 
χρόνια μπροςτά μου. 
Πωσ φαντάηεςαι τον εαυτό ςου ςτο μζλλον 
όταν πλζον κα αποφαςίςεισ να κρεμάςεισ τα 
παποφτςια; 
Πταν ζρκει εκείνθ θ ϊρα κα το ςκεφτϊ. 
Μάκαμε πωσ ζχεισ δθμιουργιςει ζνα ςφνδε-
ςμο πρόςφατα. Θζλεισ να μασ πεισ λίγα λόγια; 
Βεβαίωσ. Είναι ζνασ ςφνδεςμοσ που δθμιουργι-
ςαμε μαηί με τθν κ. Μαρία Ραφίτθ για τα άτομα 
που τραυλίηουν και φίλουσ αυτϊν. Κζλουμε να 
βοθκιςουμε τα άτομα αυτά να αποδεχτοφνε τθ 
διαφορετικότθτα τουσ. Είναι κάτι που ζχω και 
εγϊ μζχρι ςιμερα. Είναι πολφ ςθμαντικό να το 
αποδεχτοφν, όπωσ το αποδζχτθκα και εγϊ και 

με βοικθςε 
πάρα πολφ ςτθ 
ηωι μου γενικά. 
Σασ ευχαρι-
ςτοφμε πολφ 
και ςασ ευχό-
μαςτε καλι 
ςυνζχεια! 

Συνέντευξη: Αρχηγό του ΑΠΟΕΛ Κωνςταντίνο Χαραλαμπίδη 

Συνέντευξη: Τερματοφύλακα τησ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αντώνη Γιωργαλλίδη 



Γυμνάσιο  -  Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Σελίδα 25 Μακθτικι Φωνι 

Κλωνοποίθςθ ονομάηεται θ 

προςπάκεια παραγωγισ κλϊ-

νων, δθλαδι πανομοιότυπων 

γενετικά αντιγράφων ιςτϊν, 

οργάνων ι και ολόκλθρων 

οργανιςμϊν. Κλωνοποιθμζνα 

μζρθ του ςϊματοσ μπορεί να 

είναι ςωτιρια για τθ ηωι κά-

ποιων ανκρϊπων. Τα ηωτικά όργανα του ανκρϊ-

πινου ςϊματοσ μποροφν να κλωνοποιθκοφν και 

να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εφεδρικό ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ του οργάνου. Πταν ζνα ςθμαντικό 

όργανο του ςϊματοσ, όπωσ τα νεφρά ι θ καρδιά 

αδυνατεί να εκτελζςει τισ κανονικζσ λειτουργίεσ, 

μπορεί να αντικαταςτακεί με ζνα κλωνοποιθμζ-

νο. Θ κλωνοποίθςθ μπορεί επίςθσ να δϊςει μια 

λφςθ για τθν υπογονιμότθτα ςτον άνκρωπο. 

Μπορεί να βοθκιςει τα υπογόνιμα άτομα ςτθν 

τεκνοποίθςθ. Τα κλωνοποιθμζνα ζμβρυα μπο-

ροφν να εμφυτευτοφν ςε ςϊματα γυναικϊν ζτςι 

ϊςτε να παράγουν μωρά. Επίςθσ, θ κλωνοποίθ-

ςθ μπορεί να καταςτιςει δυνατι τθν αναπαρα-

γωγι για ζνα ςυγκεκριμζνο επικυμθτό χαρακτθ-

ριςτικό ςτον άνκρωπο μζςω του κλωνοποιθμζ-

νου εμβρφου. 

Δεδομζνου ότι θ κλωνοποίθςθ δθμιουργεί τα 

ίδια γονίδια και είναι μια διαδικαςία αντιγρα-

φισ μιασ πλιρουσ γενετικισ ςφςταςθσ, μπορεί 

να παρεμποδίςει ςθμαντικά τθν τόςο αναγκαία 

ποικιλομορφία DNA ςε ανκρϊπινα όντα. Θ απο-

δυνάμωςθ των γονιδίων ςε ποικιλομορφία κα 

αποδυνάμωνε τθν ικανότθτα προςαρμογισ μασ. 

Ομοίωσ, θ κλωνοποίθςθ κα επθρεάςει ςοβαρά 

τθν ποικιλία ςε φυτά και ηϊα. 

Ζνα κλωνοποιθμζνο είδοσ δεν μπορεί να ξζρει 

πϊσ να αντιδράςει ςε ιοφσ και άλλουσ καταςτρο-

φικοφσ παράγοντεσ, κακϊσ οι επιςτιμονεσ δεν 

μποροφν να προβλζψουν τζτοιεσ πικανζσ εξελί-

ξεισ. Ακόμα μπροςτά ςτθν θκικι και δεοντολογί-

α, θ κλωνοποίθςθ εγείρει πολλά ςοβαρά ερωτι-

ματα. Υποτιμά το ανκρϊπινο είδοσ, αφοφ μια 

νζα γζννθςθ είναι μια φυςικι διαδικαςία, και 

υπονομεφει ςοβαρά τθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ 

ηωισ.  

 Τα θκικά διλιμματα εςτιάηονται κυρίωσ ςτθ 

δθμιουργία ολόκλθρου εμβρφου, ςτθ δθμιουργί-

α δθλαδι ενόσ ανκρϊπου ολόιδιου γονιδιακά με 

τον δότθ, ενόσ ανκρϊπου ολόιδιου με τον γονζα 

του. Το Διεκνζσ Δίκαιο ςιμερα απαγορεφει ρθ-

τϊσ τθν αναπαραγωγικι κλωνοποίθςθ. Σίγουρα 

εξυπθρετεί το ναρκιςςιςμό του γονζα θ δυνατό-

τθτα να είναι το παιδί του ολόιδιο με αυτόν, αλ-

λά οφείλει και 

να ςκεφκεί ότι 

ζτςι του ςτερεί 

τθ δυνατότθτα 

να γίνει καλφ-

τερο από τον 

ίδιο.  

Σίγουρα θ μθτζρα του νεαροφ νεκροφ παιδιοφ 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτθ ςτο να δθμιουργιςει 

ζναν κλϊνο του παιδιοφ τθσ και να του δϊςει μια 

δεφτερθ ευκαιρία, οφείλει όμωσ να ςκεφκεί ότι 

αυτό δεν κα είναι Ανάςταςθ Νεκρϊν και Δεφτερθ 

Ευκαιρία, αλλά θ ευκαιρία μιασ άλλθσ ψυχισ να 

κατοικιςει ςτο δεδομζνο γενετικό υλικό. 

 Σίγουρα τρζφει τθ  ματαιοδοξία του ανκρϊπου θ 

προοπτικι μίασ κεραπείασ ςτα όρια του καφμα-

τοσ και μιασ αναςτολισ τθσ γιρανςθσ ςτα όρια 

τθσ ακαναςίασ, οφείλει όμωσ να ςκεφκεί ότι με 

αυτό τον τρόπο ςταματά τθν εξζλιξι του. 

Σίγουρα θ δυνατότθτα δθμιουργίασ κλϊνων ςτα 

χζρια ενόσ πολεμοχαροφσ δικτάτορα κα ιταν ο 

μεγαλφτεροσ εφιάλτθσ για τθν Ανκρωπότθτα. 

Και τζλοσ ςίγουρα για τθν αναπαραγωγι του εί-

δουσ απαιτείται ζνα ωάριο, δθλαδι μία γυναίκα, 

και το ερϊτθμα που προκφπτει είναι θ αναγκαιό-

τθτα φπαρξθσ των ανδρϊν!  

Οι άνκρωποι από 

αιϊνεσ ψάχνουν 

το ελιξίριο τθσ 

νεότθτασ.  Ρρο-

ςπακοφν με κάκε 

τρόπο να κατα-

νοιςουν με ποιο 

τρόπο γερνάει το 

ανκρϊπινο ςϊμα. 

Ελπίηουν ότι αφοφ καταλάβουν τι ακριβϊσ ςυμ-

βαίνει, τότε κα μπορζςουν να ςταματιςουν 

τουσ μθχανιςμοφσ που οδθγοφν ςτθ γιρανςθ 

του ςϊματοσ και του πνεφματοσ. Οι ζρευνεσ μζ-

χρι ςιμερα ςυγκλίνουν ςτο γεγονόσ ότι οι ανω-

μαλίεσ που δθμιουργοφνται ςτο επίπεδο του 

γενετικοφ υλικοφ (DNA), είναι ζνασ από τουσ 

βαςικοφσ παράγοντεσ που το ανκρϊπινο ςϊμα 

δεν μπορεί πλζον να αντζξει τθ φκορά του χρό-

νου. 

Ρρόςφατα επιςτιμονεσ από το Σικάγο, απζδει-

ξαν ότι ζνα ςυγκεκριμζνο γονίδιο ζχει κακοριςτι-

κό ρόλο ςτθν εποφλωςθ πλθγϊν και ςτθν αναηω-

ογόνθςθ του οργανιςμοφ.  Θ φκορά που πακαί-

νει το γονίδιο αυτό διαχρονικά δθμιουργεί μια 

ςοβαρι απϊλεια ςτον οργανιςμό ο οποίοσ πλζ-

ον χάνει τθν ικανότθτα να διορκϊνει και να ανα-

πλθρϊνει δομικά ςτοιχεία ςτουσ ιςτοφσ και ςτα 

όργανά του. 

Το γονίδιο που είναι κακοριςτικό για τθν επι-

διόρκωςθ των ιςτϊν του οργανιςμοφ ονομάηε-

ται Fox MIB. Είναι υπεφκυνο για τθν κωδικοποί-

θςθ και παραγωγι των πρωτεϊνϊν Forkhead Box  

(Fox), οι οποίεσ ζχουν ζνα βαςικό ρόλο ςτον 

πολλαπλαςιαςμό, τθ διαφοροποίθςθ, τθ μακρο-

ηωία και το μεταβολιςμό των κυττάρων. 

Θ αφξθςθ τθσ θλικίασ προκαλεί αναπόφευκτα 

ανωμαλίεσ ςτο γονίδιο FoxMIB. Οι ανωμαλίεσ 

ςτο γονίδιο οδθγοφν ςε λειτουργικζσ ανεπάρκει-

εσ με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία των φαινόμζ-

νων τθσ γιρανςθσ.  Στισ πειραματικζσ τουσ εργα-

ςίεσ οι ερευνθτζσ απζδειξαν ςε ηϊα ότι, όταν 

απουςίαηε το γονίδιο FoxMIB από το ςυκϊτι 

τουσ, τότε το όργανο δεν μποροφςε να ξαναδθ-

μιουργθκεί τόςο γριγορα, όςο κα ζπρεπε μετά 

από βλάβθ. Αντίκετα ςτα ηϊα που το γονίδιο 

FoxMIB ιταν ανζπαφο, θ αναγζννθςθ κυττάρων 

τουσ ιπατοσ ιταν πολφ πιο γριγορθ.  

Το ςυμπζραςμα των ερευνθτϊν είναι ότι οι βλά-

βεσ που υφίςταται το γονίδιο FoxMIB λόγω τθσ 

προχωρθμζνθσ θλικίασ αφαιροφν από τον οργα-

νιςμό τθν ικανότθτα διόρκωςθσ των βλαβϊν 

ςτισ οποίεσ ςυνεχϊσ υπόκεινται. 

Θ αδυναμία των οςτϊν και των μυϊν, οι ρυτίδεσ 

και οι άλλεσ αλλοιϊςεισ του δζρματόσ μασ, τα 

γκρίηα μαλλιά και οι τόςεσ άλλεσ αλλαγζσ τθσ 

ςωματικισ μασ εικόνασ που παρατθροφνται με 

το πζραςμα του χρόνου, πικανόν να οφείλονται 

ςε βλάβεσ γονιδίων, όπωσ το FoxMIB και άλλων. 

Συνέντευξη με ένα χορτοφάγο!!! 
γικό. Εξάλλου όπου πθγαίνω πάντα κα ςυναντϊ 

κάποιο που κα τρϊει κρζασ. Δε με ενοχλεί κακό-

λου και οφτε νιϊκω τθν επικυμία να φάω. 

Αν ζτρωγεσ κρζασ ποιεσ κα ιταν οι ςυνζπειεσ; 

Οι ςυνζπειεσ, δε κα ιταν καλζσ. Μάλλον το απο-

τζλεςμα κα ιταν θ δθλθτθρίαςθ, αφοφ ο οργα-

Πϊσ τρζφεςαι; 

Τρζφομαι κανονικά όπωσ 
όλοι οι άνκρωποι, απλά δεν 
υπάρχει το κρζασ, το ψάρι 
και το αυγό  ςτθ διατροφι 
μου! 

Χρειάηεται να παίρνεισ κά-
ποια ςυμπλθρϊματα; 

Ναι χρειάηομαι βιταμίνεσ, 
όπωσ τθ Β12. 

Σου φαίνεται περίεργο που βλζπεισ τουσ άλλουσ 
να τρζφονται με κρζασ; 

Πχι, κακόλου. Αντίκετα, το βρίςκω πολφ φυςιολο-

νιςμόσ μου κα είχε να αντιμετωπίςει κάτι βαρφ 

για το ςτομάχι μου. 

Η αποφυγι του κρζατοσ μπορεί να ςου προκα-

λζςει ζλλειψθ ςε κάποια κρεπτικά ςυςτατικά; 

Ναι, ζλλειψθ ςε πρωτεΐνεσ και βιταμίνεσ. Αυτά 

αναπλθρϊνονται με τα όςπρια και ςυμπλθρϊ-

ματα διατροφισ. 

Στθν οικογζνεια ςου γιατί γίνατε χορτοφάγοι; 

Ο πατζρασ μου ζγινε χορτοφάγοσ ςε νεαρι θλι-

κία, κακαρά για λόγουσ υγιεινισ διατροφισ και 

θ μθτζρα μου τον ακολοφκθςε. 

Θα ικελεσ να δοκιμάςεισ κρζασ; 

Πχι  ποτζ δεν κα ικελα να δοκιμάςω. 



κεν. Με βάςθ τθν ετιςια κατανομι του φψουσ 
τθσ βροχισ φαίνεται ότι θ ποςότθτα βροχισ που 
καταμετράται ςτθν Κφπρο ςταδιακά μειϊνεται, 
ενϊ ταυτόχρονα διαφαίνεται και αφξθςθ τθσ μζ-
ςθσ κερμοκραςίασ. Τα πιο πάνω είναι δθλωτικά 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ και κα πρζπει να ςθμειω-
κεί ότι θ περιοχι τθσ ανατολικισ Μεςογείου ςφμ-
φωνα με ανακοινϊςεισ του Ραγκόςμιου Μετεω-
ρολογικοφ Οργανιςμοφ αποτελεί περιοχι θ οποία 
κα επθρεαςτεί (και επθρεάηεται) από τθν κλιματι-
κι αλλαγι ςε ςθμαντικό βακμό, ςε ςχζςθ με 
άλλεσ περιοχζσ του κόςμου. 
 
Πϊσ κα  χαρακτθρίηατε το κλίμα τθσ Κφπρου τα 
τελευταία χρόνια; Είναι μεςογειακό;  
Στα εγχειρίδια Μετεωρολογίασ αλλά και Γεωγρα-
φίασ το κλίμα τθσ Κφπρου αναφζρεται ωσ Μεςο-
γειακό, με κφρια χαρακτθριςτικά τουσ ιπιουσ και 
με διαςτιματα βροχισ χειμϊνεσ και τα κερμά και 
ξθρά καλοκαίρια. Το κλίμα τθσ Κφπρου όμωσ φαί-
νεται ότι διαφοροποιείται αφοφ οι χειμϊνεσ μασ 
καταγράφουν κάκε επόμενο ζτοσ χαμθλότερο 
φψοσ ακροιςτικισ βροχισ ενϊ τα καλοκαίρια μασ 
γίνονται ςχετικά κερμότερα. Θ απόκλιςθ αυτι 
είναι ςθμαντικι αφοφ κακιςτοφν με τθν πάροδο 
του χρόνου ξθρότερο και κερμότερο το κλίμα τθσ 
Κφπρου. Επίςθσ φαίνεται ότι το καλοκαίρι ι καλφ-
τερα θ κερμι περίοδοσ του ζτουσ αυξάνει και 
επιμθκφνεται ςε βάροσ τθσ ψυχρισ και βροχερισ 
περιόδου. Το πιο πάνω ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 
ςμίκρυνςθ τθσ διάρκειασ των μεταβατικϊν περιό-
δων τθσ άνοιξθσ και του φκινοπϊρου. 
 
Σι άποψθ ζχετε για τουσ φθμολογοφμενουσ αε-
ροψεκαςμοφσ;  Πιςτεφετε ότι γίνονται αεροψε-
καςμοί που επθρεάηουν τθ βροχόπτωςθ αλλά 
και το κλίμα τθσ Κφπρου; 
Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι οι μεγάλεσ 
ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ και τα μεγάλα κράτθ κα 
ικελαν και κζλουν να είναι ςε κζςθ να 
«ελζγχουν» τον καιρό. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να 
αναφερκεί ότι ςε μεγάλα παγκόςμια γεγονότα 
όπωσ οι τελετζσ ζναρξθσ των Ολυμπιακϊν αγϊ-
νων παρατθρείται θ νεφοδιάλυςθ ςτισ περιοχζσ 
των τελετϊν κατά τθ διάρκειά τουσ ωσ αποτζλε-
ςμα τθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ. 
Στθν Κφπρο ςυχνά ακοφγεται ότι γίνονται χθμικοί 
ψεκαςμοί και παρζμβαςθ ςτον καιρό. Ρρζπει να 
αναφερκεί  ότι κάτι τζτοιο δεν ζχει αποδειχτεί. 
Ζγιναν χθμικζσ αναλφςεισ δειγμάτων αζρα και 
βροχισ χωρίσ να δείξουν κάτι που να δείχνει μια 
δραςτθριότθτα χθμικοφ ψεκαςμοφ τθσ ατμόςφαι-
ρασ. Επίςθσ κα πρζπει να αναφερκεί ότι θ μείωςθ 
του ετιςιου ακροιςτικοφ φψουσ βροχισ είναι α-
ποτζλεςμα ενόσ παγκόςμιου φαινομζνου, τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. 
 
Ποια είναι θ άποψι ςασ για τα Μθναλλάγια; Σα 
αποδζχεςτε ωσ μετεωρολόγοσ;  
Θ λαϊκι μασ παράδοςθ είναι τόςο πλοφςια που 
ζχει άποψθ ακόμα και για τον καιρό. Τα μθναλλά-
για (ςτθν Ελλάδα ονομάηονται μερομινια) αποτε-
λοφν τθν άποψθ τθσ λαϊκισ μασ παράδοςθσ για 
τθν πρόγνωςθ καιροφ. Για να εκδϊςει τα μθναλ-
λάγια ο λαϊκόσ προγνϊςτθσ καιροφ μελετά τον 
καιρό κατά τθ διάρκεια 2 εβδομάδων του Αυγοφ-
ςτου και δίνει πρόγνωςθ για ολόκλθρο το ζτοσ. 
Τα μθναλλάγια δεν ζχουν επιςτθμονικι βάςθ και 
δεν είναι αποδεχτά από τθν επιςτιμθ τθσ Μετεω-
ρολογίασ. Ρρζπει όμωσ να απο-
δεχτϊ και παραδεχτϊ τθν εκτί-
μθςθ μερικϊν «παπποφδων» 
με μεγάλθ εμπειρία τθσ υπαί-
κρου, οι οποίοι μελετϊντασ τον 
ςθμερινό καιρό (ςθμερινι υ-
γραςία κερμοκραςία, ταχφτθτα 
και διεφκυνςθ του ανζμου, νε-
φϊςεισ κλπ) είναι ςε κζςθ να 
δϊςουν αξιόπιςτθ πρόγνωςθ για βροχι ι ξθραςί-
α για τισ επόμενεσ λίγεσ μζρεσ. 
Σασ ευχαριςτοφμε πολφ. 
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νο τθσ επιφάνειασ αλλά και τθσ ανϊτερθσ ατμό-
ςφαιρασ. Με το ςφνολο των διακζςιμων δεδομζ-
νων τροφοδοτοφνται τεράςτια υπολογιςτικά ςυ-
ςτιματα ςτα οποία «τρζχουν» κατάλλθλα προ-
γράμματα με ηθτοφμενο τθν εκτίμθςθ του καιροφ 
ςε κάκε ςθμείο του χϊρου κάποια μελλοντικι 
χρονικι ςτιγμι. Θ διαδικαςία ζκδοςθσ πρόγνωςθσ 
καιροφ με βάςθ τθν αρικμθτικι κεϊρθςθ 
(Αρικμθτικι Ρρόγνωςθ Καιροφ ι Numerical 
Weather Prediction) απαιτεί τεράςτια υπολογιςτι-
κι ιςχφ και πόρουσ. Στθν Κφπρο το μοντζλο αρικ-
μθτικισ πρόγνωςθσ καιροφ τρζχει δφο φορζσ τθν 
θμζρα (θ καλφτερθ ςυχνότθτα ζκδοςθσ αρικμθτι-
κϊν προγνϊςεων καιροφ είναι 4 φορζσ τθν θμζ-
ρα) ςτον υπζρ-υπολογιςτι του Κυπριακοφ Λνςτι-
τοφτου. Τα ποςοςτά επιτυχίασ μιασ πρόγνωςθσ 
είναι ςυνάρτθςθ τθσ ποιότθτασ του μοντζλου των 
διακζςιμων πλθροφοριϊν και τθσ εμπειρίασ και 
εκπαίδευςθσ του προγνϊςτθ καιροφ. Οι προγνϊ-
ςτεσ καιροφ του Τμιματοσ Μετεωρολογίασ εργά-
ηονται ςτο αεροδρόμιο Λάρνακασ και κάνουν προ-
γνϊςεισ καιροφ για ολόκλθρθ τθσ περιοχι τθσ α-
νατολικισ Μεςογείου. Οι προγνϊςεισ τουσ ζχουν 
υψθλό ποςοςτό επιτυχίασ.  
 
Ποιεσ είναι οι προβλζψεισ τθσ Μετεωρολογικισ 
Τπθρεςίασ Κφπρου για αυτό το χρόνο; 
Το Τμιμα Μετεωρολογίασ εκδίδει κάκε μινα τθν 
εποχικι πρόγνωςθ καιροφ για τθν περίοδο των 
εκάςτοτε τριϊν επόμενων μθνϊν. Μζςω τθσ πρό-
γνωςθσ αυτισ γίνεται γνωςτι θ απόκλιςθ τθσ μζ-
ςθσ κερμοκραςίασ και του αναμενόμενου φψουσ 
βροχισ τθσ περιοχισ τθσ Κφπρου από τθν κανονι-
κι κερμοκραςία και κανονικό φψοσ βροχισ για 
κάκε μινα πρόγνωςθσ. Ιδθ από τον περαςμζνο 
Οκτϊβριο φαινόταν ότι ο επερχόμενοσ χειμϊνασ 
2015-2016 κα ιταν ςχετικά κερμόσ ςε ςχζςθ με 
τισ κανονικζσ κερμοκραςίεσ και ξθρόσ και από ότι 
φαίνεται από τα πραγματικά δεδομζνα ο χειμϊ-
νασ μασ κυμάνκθκε όπωσ περίπου ιταν θ εποχικι 
πρόγνωςθ. Τα αποτελζςματα τθσ εποχικισ πρό-
γνωςθσ για το ερχόμενο καλοκαίρι αναφζρουν ότι 
θ κερμοκραςία ςτθν Κφπρο κα είναι θ κανονικι 
για κάκε μινα μζχρι και τον Αφγουςτο ενϊ θ ανα-
μενόμενθ βροχι κα είναι πολφ κάτω τθσ κανονι-
κισ. 
 
Σα ποςοςτά βροχόπτωςθσ αυτι τθ χρονιά είναι 
ικανοποιθτικά; Πιςτεφετε το καλοκαίρι κα 
ζχουμε πρόβλθμα με τθν φδρευςθ; 
Το Τμιμα Μετεωρολογίασ με το δίκτυο μετεωρο-
λογικϊν ςτακμϊν που διακζτει ζχει τθν ευκφνθ 
τθσ καταμζτρθςθσ του φψουσ βροχισ που ςθμειϊ-
νεται ςε κάκε ςτακμό. Ακολοφκωσ ο Τομζασ Κλι-
ματολογίασ του Τμιματοσ υπολογίηει το ακροιςτι-
κό φψοσ βροχισ και τθν εξάτμιςθ για κάκε ςτακμό 
και εκδίδει κάκε μζρα το μζςο ακροιςτικό φψοσ 
βροχισ για ολόκλθρθ τθν Κφπρο. Επίςθσ κάνει 
υπολογιςμό του δείκτθ ξθραςίασ για κάκε περιο-
χι τθσ Κφπρου. Τα δεδομζνα αυτά προωκοφνται 
ςτο Τμιμα Αναπτφξεωσ Υδάτων για μελζτθ και 
διαχείριςθ των διακζςιμων ποςοτιτων νεροφ. 
Λόγω του ότι ο φετινόσ μασ χειμϊνασ δεν ζφερε 
ικανοποιθτικά φψθ βροχισ θ διακεςιμότθτα νε-
ροφ ςτα φράγματα είναι περιοριςμζνθ. 
 
Με βάςθ τα δεδομζνα ςασ δια μζςου του χρό-
νου, κεωρείτε ότι υπάρχει μια κλιματικι αλλαγι 
ςτθν Κφπρο; Ποφ πιςτεφετε ότι οφείλεται; 
Θ Κλιματικι αλλαγι (ι κατά μερίδα επιςτθμόνων 
κλιματικι μεταβολι) είναι παγκόςμιο φαινόμενο 
και ωσ εκ τοφτου επθρεάηει και τθν περιοχι τθσ 
Κφπρου. Οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ αυτοφ του φαινο-
μζνου είναι θ αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο και ταυτόχρονα θ μείωςθ του 
ακροιςτικοφ φψουσ βροχισ ςτισ εφκρατεσ περιο-
χζσ. Το Τμιμα Μετεωρολογίασ διατθρεί ςτθ βάςθ 
δεδομζνων μετριςεισ για διάφορεσ μετεωρολογι-
κζσ παραμζτρουσ από το 1900 περίπου και εντεφ-

Πϊσ κα περιγράφατε τον 
εαυτό ςασ με λίγα λόγια; 
Είμαι 58 ετϊν, ζγγαμοσ με 
τζςςερα παιδιά. Σποφδα-
ςα Φυςικι ςτθ Φυςικομα-
κθματικι Σχολι του Αρι-
ςτοτελείου Ρανεπιςτθμί-
ου Κεςςαλονίκθσ (ΑΡΚ). 
Ζκανα διδακτορικζσ ςπου-
δζσ με αντικείμενο από τθ 
Συνοπτικι και Δυναμικι 

Κλιματολογία και Μετεωρολογία ςτο Τμιμα Με-
τεωρολογίασ του Τομζα Γεωλογίασ τθσ Φυςικο-
μακθματικισ Σχολισ του ΑΡΚ. Ζχω κάνει ςπου-
δζσ και απόκτθςα το Μεταπτυχιακό προςόν του 
ΜΒΑ ςτο Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. Ζχω πάρει υπο-
τροφίεσ και φοιτιςει ςε ςχολζσ για διάφορα κζ-
ματα τθσ οικογζνειασ τθσ Δυναμικισ και Εφαρ-
μοςμζνθσ Μετεωρολογίασ, όπωσ Δυναμικι Με-
τεωρολογία, Ρρόγνωςθ Καιροφ, αντάρ και Με-
τεωρολογία, Τθλεπιςκόπθςθ κλπ. 
Εργάηομαι ςτο Τμιμα Μετεωρολογίασ του     
Υπουργείου Γεωργίασ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Ρεριβάλλοντοσ. Τα ερευνθτικά μου ενδιαφζρο-
ντα αφοροφν τθ ςυνοπτικι και δυναμικι ανάλυ-
ςθ του ακραίου καιροφ που επθρεάηει τθν περι-
οχι τθσ ανατολικισ Μεςογείου και ζχω εκδϊςει 
αρικμό ςχετικϊν επιςτθμονικϊν εργαςιϊν.   
 
Tι ςπουδζσ χρειάηονται για να ακολουκιςει 
κάποιοσ το επάγγελμα του μετεωρολόγου; 
Ποιά είναι τα ςτοιχεία τα οποία ςυγκροτοφν 
ζναν καλό μετεωρολόγο; 
Θ επιςτιμθ τθσ Μετεωρολογίασ δεν είναι μια 
νεοφανισ επιςτιμθ. Ζχει τεράςτιο ιςτορικό βά-
κοσ αφοφ μετεωρολογικά ςυγγράμματα υπάρ-
χουν από τθν εποχι του Κεόφραςτου και του 
Αριςτοτζλθ. Θ επιςτιμθ τθσ Μετεωρολογίασ α-
ποτελεί επιςτιμθ του πεδίου των Ρεριβαλλοντι-
κϊν ςπουδϊν. Είναι δυνατό να κεωρθκεί κυρίωσ 
μεταπτυχιακι ειδίκευςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυ-
ςικισ και των Μακθματικϊν ι τθσ Γεωγραφίασ 
(ςε κάποιεσ χϊρεσ με αγγλοςαξονικό ςφςτθμα 
παιδείασ) ι ακόμα και τθσ Γεωλογίασ ςτα Ελλα-
δικά πανεπιςτιμια. Λόγω όμωσ τθσ εξζλιξθσ τθσ 
τεχνολογίασ και τθσ πολφ μεγάλθσ ςχζςθσ τθσ 
επιςτιμθσ τθσ Μετεωρολογίασ με τουσ θλεκτρο-
νικοφσ υπολογιςτζσ κα μποροφςε να αποτελζςει 
και μεταπτυχιακό προςόν τθσ επιςτιμθσ του 
προγραμματιςμοφ και των θλεκτρονικϊν υπολο-
γιςτϊν. Θ Μετεωρολογία αποτελεί επιςτιμθ με 
παραπζρα ειδικεφςεισ όπωσ είναι θ Συνοπτικι 
Μετεωρολογία, θ Δυναμικι Μετεωρολογία, θ 
Κλιματολογία, θ Εφαρμοςμζνθ Μετεωρολογία, θ 
Ρρόγνωςθ καιροφ θ Μοντελοποίθςθ καιροφ κλπ. 
Αντιλαμβάνεςκε ότι για να γίνει ζνασ καλόσ με-
τεωρολόγοσ κα πρζπει τουλάχιςτον να ζχει α-
ςχολθκεί ςε επιςτθμονικό επίπεδο με όλα τα πιο 
πάνω κζματα, κάτι που είναι εξαιρετικά δφςκο-
λο ι γνωρίηοντασ ςε βάκοσ τισ βαςικζσ αρχζσ 
των πιο πάνω να ενδιατρίψει και να εμβακφνει 
ςε ζνα από τα πιο πάνω.  
Πϊσ γίνεται μια μετεωρολογικι πρόβλεψθ και 
ποια είναι τα ποςοςτά επιτυχίασ τθσ; 
Θ πρόγνωςθ καιροφ είναι ίςωσ το πλζον δφςκο-
λο κομμάτι των ειδικεφςεων τθσ Μετεωρολογί-
ασ. Το αντικείμενο τθσ πρόγνωςθσ καιροφ είναι ο 
προςδιοριςμόσ, θ ποςοτικοποίθςθ, τθσ ενεργει-
ακισ κατάςταςθσ τθσ ατμόςφαιρασ ςε μελλοντι-
κό χρόνο. Είναι πολφ ςφνκετθ διαδικαςία θ ο-
ποία με βάςθ τθσ αρχζσ και τισ γνϊςεισ τθσ Φυ-
ςικισ και τθσ Κερμοδυναμικισ και με τθ βοικεια 
των Μακθματικϊν και των θλεκτρονικϊν υπολο-
γιςτϊν ζχει ωσ κεμιτό ςτόχο τθ γνϊςθ τθσ ενερ-
γειακισ κατάςταςθσ τθσ ατμόςφαιρασ ςε μελλο-
ντικό χρόνο. Για να γίνει αυτό δυνατό απαιτοφ-
νται μετεωρολογικζσ παρατθριςεισ όχι μόνο του 
χϊρου για τον οποίο κα γίνει θ πρόγνωςθ και-
ροφ αλλά και του περιβάλλοντοσ χϊρου, όχι μό-



Γυμνάσιο  -  Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Σελίδα 27 Μακθτικι Φωνι 

Απάντθςθ ςτο φαινόμενο 

αυτό μασ δίνει το φωσ. Τα 

χρϊματα κατά φκίνουςα 

ςειρά με βάςθ το μικοσ 

κφματοσ είναι: κόκκινο, 

πορτοκαλί, κίτρινο, πράςι-

νο μπλε και βιολετί, τα 

χρϊματα του ουράνιου τό-

ξου και τα χρϊματα που 

ςυνκζτουν το λευκό φωσ. Τα χρϊματα ταξιδεφο-

ντασ ςτθν ατμόςφαιρα εκτελοφν κυματοειδι 

κίνθςθ. Δθλαδι ςαν το κφμα τθσ κάλαςςασ, υ-

πάρχει το ελάχιςτο και το μζγιςτο. Θ απόςταςθ  

μεταξφ των δυο κορυφϊν αποτελεί το μικοσ 

κφματοσ. Το κόκκινο ζχει το μεγαλφτερο μικοσ 

κφματοσ γί’ αυτό μπορεί να κεωρθκεί ότι κινεί-

ται ςε ευκεία, ενϊ το μπλε ζχει το μικρότερο 

μικοσ και μπορεί να κεωρθκεί ςαν μια καλας-

ςοταραχι που όλεσ οι κορυφζσ των κυμάτων 

είναι πολφ κοντά μεταξφ τουσ.  

Το τι ςυμβαίνει ςτθν ατμόςφαιρα είναι ςχετικό 

με το μικοσ κφματοσ και με το μζγεκοσ του μορί-

ου που κτυποφν πάνω, τα χρϊματα. Αν το μζγε-

κοσ του μορίου είναι μεγαλφτερο από το μικοσ 

κφματοσ όλων των χρωμάτων τότε τα απορρο-

φά. Αν όχι, τότε απορροφά μόνο το χρϊμα που 

ζχει μικοσ κφματοσ μικρότερο από το μζγεκόσ 

του. Ραρομοιάςτε το κόκκινο που ζχει μεγάλο 

μικοσ κφματοσ ςαν μια μπάλα τθσ καλακόςφαι-

ρασ, ενϊ το μπλε ςαν μια του πινγκ πονγκ. Και 

τα δυο χωράνε μζςα ςε ζνα καλάκι τθσ καλακό-

ςφαιρασ, αλλά όχι μζςα ςε ζνα ποτιρι. Ακολου-

κεί θ διαδικαςία τθσ ςκζδαςθσ, που το ςωματί-

διο εκπζμπει προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ τα χρϊ-

ματα που ζχει απορροφιςει, ενϊ αυτά που δεν 

απορροφοφνται απλά ακτινοβολοφνται ςε μια 

διαφορετικι κατεφκυνςθ.  

Για παράδειγμα τα μόρια του αζρα είναι πολφ 

μικρότερα από το μικοσ κφματοσ των περιςςό-

τερων χρωμάτων που αποτελοφν το ορατό φωσ. 

Γι’ αυτό απορροφοφν τα χρϊματα με το μικρότε-

ρο μικοσ κφματοσ όπωσ το μπλε ενϊ τα υπόλοι-

πα χρϊματα ακτινοβολοφνται ςε μια διαφορετι-

κι κατεφκυνςθ. Το χρϊμα όμωσ που απορροφά 

το ανακλά ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ, το 

ςκεδάηει. Δθλαδι περνά διάςπαρτο ςε όλο τον 

ουρανό. Για αυτό όπου και αν κοιτάξετε ςτον 

ουρανό ζνα μζροσ μπλε φωτόσ  φτάνει ςτα μάτι-

α ςασ. Δεδομζνου ότι βλζπετε μπλε φωσ από 

παντοφ γενικά, ο ουρανόσ φαίνεται μπλε. 

Συμπεραςματικά τα χρϊματα με μεγαλφτερο 

μικοσ κφματοσ, όπωσ το κόκκινο και το πορτοκα-

λί, δε ςκεδάηονται τόςεσ  πολλζσ φορζσ όπωσ τα 

χρϊματα με μικρότερο μικοσ κφματοσ, για πα-

ράδειγμα το μπλε και το πράςινο. 

Θ γθ γυρίηει! Κατά τθ δφςθ, το ςθμείο που βρι-

ςκόμαςτε απομακρφνεται από τον ιλιο και το 

φωσ πρζπει να ταξιδζψει περιςςότερθ απόςτα-

ςθ για να φτάςει ςτα μάτια μασ. Φανταςτείτε το 

κόκκινο φωσ ςαν ζνα ακλθτι ταχφτθτασ και το 

μπλε φωσ ςαν ζνα μεκυςμζνο τφπο ο οποίοσ 

παραπατά και κτυπά παντοφ.  Είναι λογικό ότι 

ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα ο ακλθτισ κα καλφ-

ψει μεγαλφτερθ απόςταςθ από το μεκυςμζνο. 

Γι’ αυτό και το κόκκινο φτάνει ςτα μάτια μασ, 

ενϊ το μπλε ςκεδάηεται και χάνεται ςτθν ατμό-

ςφαιρα. Ζτςι ο ουρανόσ κατά τθ δφςθ κοκκινίηει.     

 

Χριςτουγεννιάτικο Δέντρο Χημείασ 

Πειραματιςτικαμε με διάφορα ζγχρωμα διαλφματα: 

Με αφορμι τισ γιορτζσ, 

και επειδι θ Χθμεία εί-

ναι θ επιςτιμθ των χρω-

μάτων και των αρωμά-

των, φτιάξαμε ζνα χρι-

ςτουγεννιάτικο δζντρο 

με χθμικζσ ενϊςεισ. Ε-

μείσ οι μακθτζσ τθσ ενι-

ςχυμζνθσ Χθμείασ του Ολφμπιον, παρουςιά-

ηουμε το Chemistry (Chemis-Tree)! 

Χρθςιμοποιιςαμε, υλικά από το εργα-

ςτιριο του ςχολείου μασ: 

Μια βάςθ ςτιριξθσ, μεταλλικζσ λαβίδεσ, 

δοκιμαςτικοί ςωλινεσ, κωνικζσ και 

ςφαιρικζσ φιάλεσ, ζγχρωμα διαλφματα 

αλλά και διαλφματα που προζκυψαν 

μετά τθν ανάμειξθ άλλων διαλυμάτων. 

Διάλυμα 

υπερμαγγανικού καλίου 

Διάλυμα 

διχρωμικού καλίου 

Διάλυμα 

Χλωριούχου  

Νικελίου 

Διάλυμα 

ένυδρου θειικού  

Στο αςτεράκι βάλαμε το ςφμβο-

λο του χρυςοφ Au 

Αναρωτθκικατε ποτζ τι είναι 

το ουράνιο τόξο; Ρόςεσ φορζσ ωσ 

μικρά παιδιά, το καυμάςατε, 

«κολλιςατε» ςτον ουρανό, κοιτϊ-

ντασ μαγεμζνοι τα πανζμορφα 

χρϊματά του και ςκεφτικατε αν 

όντωσ υπάρχει κθςαυρόσ ςτο τζ-

λοσ του; Τι ςυμβαίνει και βλζπου-

με αυτό το πανζμορφο κζαμα; Σί-

γουρα κα πρζπει να ζχουμε βροχι αλλά και ιλιο! Ζνα 

φαινόμενο, που  δεν ςυμβαίνει ςυχνά! Επειδι τα ςτα-

γονίδια του νεροφ είναι ςτρογγυλά, όταν πζφτει το 

φωσ του ιλιου επάνω τουσ, διακλοφν τισ ακτίνεσ του 

και δθμιουργοφν το ουράνιο τόξο, όπωσ ακριβϊσ το 

λευκό φωσ διακλάται μζςα από ζνα πρίςμα και ανα-

λφεται ςε επτά υπζροχα χρϊματα. Ζτςι λοιπόν το ου-

ράνιο τόξο γίνεται ορατό  κατά τθ διάκλαςθ του θλια-

κοφ φωτόσ μζςα από εκατομμφρια  μικροςκοπικζσ 

ςταγόνεσ νεροφ αποκαλφπτοντασ τα πανζμορφα χρϊ-

ματα των ακτίνων του ιλιου. Δθμιουργείται πρωτεφ-

ον, δευτερεφον  ακόμα και τριτεφον ουράνιο τόξο που 

είναι πολφ δφςκολο να παρατθρθκεί ακόμα και από 

επιςτιμονεσ. Θ ςειρά των χρωμάτων αρχίηοντασ από 

τθν εξωτερικι λωρίδα του ουράνιου τόξου είναι κόκ-

κινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράςινο, μπλε, γαλάηιο, μοβ  

ενϊ ςτο δευτερεφον θ ςειρά είναι αντεςτραμμζνθ. 

Και κάτι ακόμα… το ουράνιο τόξο γίνεται ορατό  υπό 

ςυγκεκριμζνεσ γωνιζσ και όταν ζχουμε τον ιλιο πίςω 

μασ. Ζτςι αν είςτε ι νιϊκετε ακόμα παιδιά μθν εγκα-

ταλείπετε… Μςωσ τελικά να υπάρχει κθςαυρόσ… 

Η παλέτα του ουρανού! 
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Στο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ S-Factor «ΜΕΑ ΤΟΥ ΕΕΥΝΘΤΘ 2015» 

που ζγινε το άββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 ςτθ Λεμεςό, ζλαβαν μζ-

ροσ 4 μακθτζσ του ςχολείου μασ, από τουσ οποίουσ ζνασ απζςπαςε 

το 1ο Βραβείο για τα Γυμνάςια και άλλοσ το 2ο Βραβείο για τα Λφκει-

α.  

Ο κάκε μακθτισ εξιγθςε ζνα επιςτθμονικό φαινόμενο δικισ του 

επιλογισ με ζνα πρωτότυπο και χιουμοριςτικό τρόπο, ϊςτε να γίνει κατανοθτό, τό-

ςο ςτθν Επιτροπι, όςο και ςτο κοινό που τουσ παρακολουκοφςε. 

Άξιοι ςυγχαρθτθρίων για τθ ςυμμετοχι τουσ είναι οι μακθτζσ Ανδρζασ Ιωςιφ (Στ’2) 

και Δθμιτρθσ Καραγιϊργθσ (Γ’1), όπωσ και οι κακθγθτζσ που πλαιςίωςαν τθν απο-

ςτολι για το ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό Μφρια Αγγελι, Γεωργία Χαραλάμπουσ, Μα-

ρία Μουροφτθ,  Άντρεα Χατηιμιχαθλ, Κυριακι Κωνςταντίνου και Βαγγζλθσ Φοφκασ. 

Ο μακθτισ του Α’1 Πάρισ Νικόλασ Παπαγεωργίου 

πιρε το Α’ Βραβείο ςτθν κατθγορία Γυμναςίων με 

τθν εργαςία του «Της Διδοφς της αρζσει το μζλι».  

Μζςα από μια χιουμοριςτικι απεικόνιςθ και περι-

γραφι, ο Ράρισ Νικόλασ μάσ μίλθςε για το ιςοπερι-

μετρικό κεϊρθμα, τουσ λόγουσ που οι μζλιςςεσ κα-

ταςκευάηουν τισ κθρικρεσ τουσ ςε ςχιμα κανονικοφ 

εξαγϊνου, γιατί τα πθγάδια είναι ςτρογγυλά και για-

τί κάποιοσ αξίηει να αγοράςει ζνα  οικόπεδο ςε ςχι-

μα … κφκλου! Συγχαρθτιρια ςτον Πάρι Νικόλα και ςτθν υπεφκυνθ 

κακθγιτρια Νάςια Πιττάκθ. 

Ο μακθτισ Δθμιτρθσ Μζλθ του τ’2 πιρε το Β’ Βραβείο 

ςτθν κατθγορία Λυκείων με τθν εργαςία του που είχε τίτλο 

«Το Ταβερνάκι η Φυσική».  Το πείραμα που παρουςίαςε, 

πραγματεφτθκε τισ ζννοιεσ του κζντρου βάρουσ και τθσ 

ιςορροπίασ.  Με «όπλα» του δφο πιροφνια, δφο οδοντο-

γλυφίδεσ και μία αλατιζρα και χωρίσ ίχνοσ οφκαλμαπάτθσ 

είδαμε όλοι το πϊσ μπορεί να ιςορροπιςουν δφο πιροφνι-

α που τα διαπερνά και τα ενϊνει μία οδοντογλυφίδα, πά-

νω ςτθ δεφτερθ οδοντογλυφίδα που να λειτουργεί ωσ άξονασ και θ οποία 

ςτθριηόταν μζςα ςτθν αλατιζρα. Συγχαρθτιρια ςτο Δθμιτρθ και ςτον υπεφκυνο 

κακθγθτι Κωνςταντίνο   Χατηιπαπα.  

Στο πλαίςιο του Ραγκφπριου Mακθτικοφ Συνεδρίου για τα Μακθματι-
κά MATHFactor Cyprus 2016 που ζγινε το άββατο 13 Φεβρουαρίου 
2016 ςτθν Ράφο, το ςχολείο μασ εκπροςωπικθκε με 10μελι αποςτο-
λι τόςο από το Γυμνάςιο όςο και από το Λφκειο.  Κάποιοι μακθτζσ ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό MATH-
Factor Cyprus 2016 και κάποιοι άλλοι ςυμμετείχαν ςτο Μακθτικό Συνζδριο Μακθματικϊν. Ο μακθτισ μασ 
τθσ Γ’ Λυκείου Ανδρζασ Ιωςιφ απζςπαςε το 2ο Παγκφπριο Βραβείο ςτισ θλικίεσ 14-18 ετϊν. Ο Ανδρζασ 
παρουςίαςε με ςαφινεια και άρτιο μακθματικό περιεχόμενο τθν ζλλειψθ και τισ εφαρμογζσ τθσ ςτθν αρχι-
τεκτονικι, ιατρικι και ςε άλλουσ τομείσ.  Συγχαρθτιρια ςτον Ανδρζα Ιωςιφ και ςτθν υπεφκυνθ κακθγι-
τρια Γεωργία Χαραλάμπουσ. 

Πταν ζμακα πωσ κα ςυμμετζχω ςτο δια-

γωνιςμό S-Factor χάρθκα πολφ μα ςυ-

νάμα αγχϊκθκα. Σιγά-ςιγά με τισ πρό-

βεσ και τθν κακοδιγθςθ τθσ κακθγι-

τριάσ μου το άγχοσ μου άρχιςε να περι-

ορίηεται.  Θ μζρα του διαγωνιςμοφ δεν 

άργθςε να ζρκει και ενϊ ιμουν πολφ 

καλά προετοιμαςμζνοσ τθ ςυγκεκριμζ-

νθ μζρα αγχϊκθκα πάρα πολφ! Βγαίνο-

ντασ ςτθ ςκθνι για τθν παρουςίαςθ εί-

χα αρκετι αμθχανία αλλά μόλισ είδα τουσ  ςυμμακθτζσ και 

κακθγθτζσ  μου ανάμεςα ςτο κοινό να με παρακολουκοφν 

ζνιωςα ςα να κάναμε πρόβα. Τελειϊνοντασ ανακουφίςτθκα 

και περιμζναμε όλοι μαηί τα αποτελζςματα. Μετά το τζλοσ 

των παρουςιάςεων των μακθτϊν,  οι υπεφκυνοι ανακοίνωςαν  

από τον 4ο μζχρι και τον 2ο νικθτι  γυμναςίου και ςτθ ςυνζχεια 

ακολοφκθςαν τθν ίδια διαδικαςία για τα λφκεια. Το όνομά μου 

δεν ακοφςτθκε ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ των γυμναςίων. Θ α-

γωνία μου κορυφϊκθκε και ςκεφτόμουν  «’Θ πρϊτοσ ι τίπο-

τα!». Τελικά, όταν  άκουςα το όνομά μου και διαπίςτωςα ότι 

είχα κερδίςει το 1ο βραβείο ζνιωςα τεράςτια χαρά και ικανο-

ποίθςθ για το αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ που είχα κάνει! 

 

Δζχτθκα με ενκουςιαςμό να ςυμμετάςχω ςτο διαγωνιςμό S-

Factor 2015 μετά από παρότρυνςθ τθσ κακθγιτριασ Φυςικισ μου 

κ. Μαρίασ Μουροφτθ. 

Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ ζχει ςτόχο να προκαλζςει τουσ μακθτζσ Γυ-

μναςίων και Λυκείων να αςχολθκοφν με ζνα επιςτθμονικό φαινό-

μενο και να το παρουςιάςουν με ζνα απλό, πρωτότυπο και δια-

ςκεδαςτικό τρόπο μπροςτά ςτο κοινό. Μακθτζσ από γυμνάςια και 

λφκεια όλθσ τθσ Κφπρου λάμβαναν μζροσ. Άλλοσ ςτα Μακθματι-

κά, άλλοσ ςτθ Φυςικι, ςτθ Χθμεία και ςτθ Βιολογία.  Θ εμπειρία 

αυτι ιταν για μζνα ΜΟΝΑΔΙΚΘ!  

Βγαίνοντασ ςτθ ςκθνι είχα λίγο άγχοσ, όμωσ αυτό ξεπεράςτθκε αφοφ ταυτόχρονα 

ζνιωκα όμορφα που παρουςίαηα αυτό το επιςτθμονικό φαινόμενο με χιοφμορ και είχα 

μπροςτά μου ζνα ακροατιριο από κριτζσ, κακθγθτζσ, γονείσ και μακθτζσ.  

Το αποτζλεςμα για μζνα δεν μετροφςε και τόςο, παρόλο που θ νίκθ είναι κάτι όμορφο 

για όλουσ.  Σθμαςία ζχει να μπορείσ να ςτζκεςαι ςτα πόδια ςου, να ζχεισ αξιόλογουσ 

κακθγθτζσ να ςε ενκαρρφνουν και μζςα από αυτι τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κερ-

διςμζνοσ είναι πάντα ο εαυτόσ ςου.   Στο τζλοσ αυτό που μζνει είναι θ εμπειρία, θ γνϊ-

ςθ, οι γνωριμίεσ και φιλίεσ και θ αυτοπεποίκθςθ που αποκτάσ όταν ζχεισ να ςτακείσ 

μόνοσ ςου ςτο ςανίδι και να ςε παρακολουκοφν όλοι. Άςε που ξεδίπλωςα και κρυμμζνα 

ταλζντα! 

Κα μου μείνει αξζχαςτθ θ εμπειρία αυτι κι ευχαριςτϊ από καρδιάσ τθν κ. Μαρία Μου-

ροφτθ που πίςτεψε ςε μζνα και μου ζδωςε τθν ευκαιρία να αποδείξω και ςτουσ υπόλοι-

πουσ τα κρυμμζνα ταλζντα μου.  

Εφχομαι ο κακζνασ από εςάσ να ζχει ςτθ ηωι του αρκετζσ τζτοιεσ εμπειρίεσ που κα τον 

γεμίηουν με γνϊςεισ αλλά και κα του δϊςουν τθν ευκαιρία να  αναδείξει και άλλα χαρί-

ςματα του εαυτοφ του. 

Συμμετοχή ςτο διαγωνιςμό S-Factor 

μέςα από τα μάτια του Πάρι Νικόλα 

Κερδίζοντας-Χάνοντας!  
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Σθσ Διδοφσ τθσ αρζςει το μζλι 
με ίδιο μικοσ ζχει το μεγαλφτερο εμβαδόν. Και θ 

απάντθςθ είναι ο κφκλοσ. 

Ζτςι αν τα κελιά τθσ κερικρασ ιταν κυκλικά τότε 

θ μζλιςςα κα χρειαηόταν λιγότερο κερί για να τα 

καταςκευάςει. Οι κφκλοι όμωσ δε κα 

“κοφμπωναν” ο ζνασ με τον άλλο και ανάμεςά 

τουσ κα υπιρχαν κενά. Άρα χρθςιμοποιεί το πιο 

κοντινό ςχιμα ςτον κφκλο: το εξάγωνο. Ζτςι δα-

πανά όςο το δυνατό λιγότερο κερί για τθν κατα-

ςκευι των κελιϊν. Άρα κάνει οικονομία! 

Θ παράδοςθ ςυνδζει το πρόβλθμα αυτό με το 

μφκο τθσ Διδοφσ τθσ πριγκίπιςςασ τθσ Καρχθδό-

νασ, θ οποία φκάνοντασ ςτθν Αφρικι, μετά το 

κάνατο του άνδρα τθσ, ςυμφϊνθςε με τον τοπι-

κό βαςιλιά να πάρει τόςθ ζκταςθ, όςθ περικλεί-

εται από το δζρμα ενόσ βοδιοφ.  

Ζτςι προζκυψε το πρόβλθμα που ζγινε γνωςτό 

και ωσ πρόβλθμα τθσ Διδοφσ:  

Θ πονθρι Διδϊ γνωρίηοντασ το ιςοπεριμετρικό 

κεϊρθμα ζκοψε το δζρμα του βοδιοφ ςε πολφ 

λεπτζσ λωρίδεσ, τισ ζδεςε μεταξφ τουσ και κατά-

φερε ζτςι να αποκτιςει ζνα τεράςτιο κομμάτι 

γθσ ςε ςχιμα κφκλου, και να κτίςει το φροφριό 

τθσ. 

Το ιςοπεριμετρικό κεϊρθμα απαςχόλθςε πρωτί-
ςτωσ τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ με το Ηθνόδωρο 
τον πρϊτο γεωμζτρθ του αρχαίου ελλθνικοφ 
πολιτιςμοφ να το αποδεικνφει, τον Steiner πολφ 
αργότερα να το εξελίςςει και τον Weierstrass να 
το τελειοποιεί. 
 
Κάποιεσ από τισ εφαρμογζσ του ιςοπεριμετρι-
κοφ κεωριματοσ, αρχίηοντασ από τθν αρχαία 
Ελλάδα, αφοροφςαν τουσ γαιοκτιμονεσ, οι ο-
ποίοι μετροφςαν τα χωράφια με τθν περίμετρό 
τουσ και όχι με το εμβαδόν τουσ όπωσ κάνουμε 
ςιμερα. Επίςθσ καταςκεφαηαν κυκλικά πθγάδια 
τα οποία είχαν ςτρογγυλό ςτόμιο για να πετφ-
χουν τθ μεγαλφτερθ διατομι. 
 
Ζξυπνθ θ Διδϊ, ζξυπνεσ και οι μζλιςςεσ! 
Γεια ςασ! 

-Σαν ηωγράφοσ, ξζρω 

καλυτζρα τι ςου λζω. Τα 

τρία βαςικά χρϊματα 

των μπογιϊν είναι το 

κόκκινο, το κίτρινο και 

το μπλε. 

-Τι μασ λεσ; Αμφιςβθτείσ 

τθ φυςικι; Οι τρεισ βα-

ςικζσ ακτινοβολίεσ είναι 

το κόκκινο, το πράςινο και το μπλε. Πταν φωτί-

ςω ταυτόχρονα μια οκόνθ με αυτζσ τισ ακτινο-

βολίεσ μου, το αποτζλεςμα είναι άςπρο φωσ. 

-Με μζςο πιρεσ το πτυχίο; Αφοφ αν βάλω κόκκι-

νο χρϊμα πάνω ςε μπλε και πράςινο κα βγει 

μαφρο.  

Βαςικό χρϊμα καλείται το χρϊμα που δεν μπο-

ρεί να προκφψει από ςυνδυαςμό άλλων χρωμά-

των, αλλά υπάρχει από μόνο του και ζχει τθν 

ικανότθτα αναμειγνυόμενο με τα άλλα βαςικά 

χρϊματα να παράγει διάφορα χρϊματα τα οποί-

α ςτθν πραγματικότθτα δεν είναι χρϊματα αλλά 

αποχρϊςεισ (τόνοι) χρωμάτων. 

Αναλφοντασ το ορατό θλιακό φωσ, ο Λςαάκ Νεφ-

των ανακάλυψε πωσ το άςπρο φωσ αποτελείται 

από 7 χρϊματα και ςυγκεκριμζνα εκείνα του 

ουράνιου τόξου. Το ιϊδεσ, το ςκοφρο μπλε, το 

κυανό, το πράςινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και 

το κόκκινο. Ακτινοβολία είναι όταν το φωσ απο-

τελείται μόνο από 1 χρϊμα από τα 7.  

Πταν το θλιακό φωσ πζφτει πάνω ςε ζνα ςϊμα 

τότε το ςϊμα απορροφά επιλεκτικά οριςμζνα 

χρϊματα- ακτινοβολίεσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ ανα-

κλϊνται και μεταφζρονται ςτο ανκρϊπινο μάτι. 

Επομζνωσ αν βλζπουμε αυτι τθ μπογιά είναι 

επειδι όταν πζφτει το λευκό φωσ πάνω τθσ, α-

πορροφά όλα τα χρϊματα, εκτόσ από το κόκκι-

νο, αντανακλϊντασ κυρίωσ τισ κόκκινεσ ακτίνεσ 

και φτάνουν ςτα μάτια μασ. Συμπεραςματικά, 

ζνα κόκκινο ςϊμα δεν ζχει χρϊμα κόκκινο. Φαί-

νεται κόκκινο γιατί επιςτρζφει ςτα μάτια μασ το 

χρϊμα που δεν είναι δικό του. Το πραγματικό 

του χρϊμα είναι όλα τα υπόλοιπα χρϊματα που 

αποτελείται το φωσ και τα οποία απορροφά.  

Θ πιο πάνω διαδικαςία ονομάηεται αφαιρετικι 

μείξθ χρωμάτων γιατί ζνα αντικείμενο αφαιρεί 

μζροσ του άςπρου φωτόσ, απορροφϊντασ κά-

ποια χρϊματα, και επιςτρζφει μόνο ζνα μζροσ 

του, πίςω ςε εμάσ. Ζτςι όταν αναμείξω όλα τα 

βαςικά  χρϊματα μαηί το ζνα κα απορροφιςει 

το χρϊμα που αντανακλά το άλλο, ζτςι δεν επι-

ςτρζφει πίςω κάποιο χρϊμα και ςτθν πραγματι-

κότθτα το μαφρο είναι ζλλειψθ χρϊματοσ, και  

όπου δεν υπάρχει κακόλου φωσ ζχουμε μαφρο 

ςκοτάδι. Mε τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και ι-

διαίτερα τθν ειςβολι τθσ τθλεόραςθσ ςτθ ηωι 

μασ ιρκε και ζνασ δεφτεροσ τρόποσ ανάμειξθσ 

χρωμάτων αυτι τθσ προςκετικισ μείξθσ,  των 

μονοχρωματικϊν ακτινοβολιϊν, θ περίφθμθ 

RGB (red, green, blue). 

Για παράδειγμα, οι οκόνεσ των υπολογιςτϊν μασ 

ζχουν τριάδεσ από κουκκίδεσ που είναι διαταγ-

μζνεσ ςε γραμμζσ και ςτιλεσ. Θ μια κουκκίδα 

κάκε τριάδασ εκπζμπει κόκκινο φωσ, θ δεφτερθ 

πράςινο και θ τρίτθ μπλε,  που είναι τρεισ βαςι-

κζσ ακτινοβολίεσ και παίηοντασ με τθν ζνταςθ 

του κάκε χρϊματοσ μποροφμε να αναπαράγου-

με οποιοδιποτε χρϊμα.  

Πταν και οι τρεισ βαςικζσ ακτινοβολίεσ (RGB) 

φωτίςουν ταυτόχρονα, μια οκόνθ ςε ίςεσ ποςό-

τθτεσ, τότε το αποτζλεςμα είναι το άςπρο φωσ. 

Τα βαςικά χρϊματα αποτελοφνται από μια τριά-

δα χρωμάτων, τόςο ςτθν αφαιρετικι 

(χρωςτικϊν), όςο και ςτθν προςκετικι μείξθ 

(ακτινοβολιϊν). 

Οι δυο βαςικζσ τριάδεσ διαφζρουν μεταξφ τουσ 

ωσ προσ τον ενδιάμεςο χρωματικό παράγοντα, 

όπου ςτισ χρωςτικζσ είναι το κίτρινο, ενϊ ςτισ 

ακτινοβολίεσ το πράςινο. 

Σαν Ζωγράφοσ 
ΕΙΑΙ ΣΟΤΒΛΟ!!! 

 

Είςαι τοφβλο!  Μια φράςθ που με 
ζςτειλε τθν περαςμζνθ εβδομάδα ςτθ 
Διευκφντρια για αποβολι!  Μπαίνω ςτο 
γραφείο και λζω:  «Γιατί κυρία Διευκφ-
ντρια, γιατί;  Αφιςτε με να ςασ εξθγιςω!  
Δεν τθν ζβριςα!» 

 

Εγϊ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ προςζχω 
πάντα, που λζει ο λόγοσ, κι ζχω μάκει 
πωσ τα πάντα γφρω μασ από το μικρότε-
ρο μζχρι το πιο μεγάλο, χωρίηονται ςε 3 
φάςεισ.  Τθν ςτερει, τθν υγρι και τθν 
αζρια. 

Και οι 3 φάςεισ τθσ φλθσ αποτελοφνται 
από μικρότερα ςωματίδια, τα μόρια. 

Στθ ςτερει φάςθ, τα μόρια βρίςκονται 
ςε μικρζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, εκτε-
λϊντασ ταλαντϊςεισ ςαν μικρά ελατιρια 
και οι ελκτικζσ δυνάμεισ που αναπτφς-
ςονται μεταξφ τουσ είναι πολφ ιςχυρζσ.  
Γι’ αυτό τα ςτερεά ζχουν ςτακερό ςχιμα 
και όγκο. 

 

Στθν υγρι φάςθ τα μόρια βρίςκονται ςε 
μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, 
εκτελϊντασ τθν κίνθςθ Brown δθλαδι 
γλιςτροφν προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ 
και οι ελκτικζσ δυνάμεισ είναι αςκενισ.  
Ζτςι τα υγρά ζχουν κακοριςμζνο όγκο, 
δεν ζχουν όμωσ κακοριςμζνο ςχιμα. 

 

Στθν αζρια κατάςταςθ, τα μόρια κινοφ-
νται ανζκτθςαν τουσ μακθτζσ όταν φεφ-
γουν απ’ το ςχολείο, ςε μεγάλεσ αποςτά-
ςεισ μεταξφ τουσ και οι ελκτικζσ δυνά-
μεισ που τα ςυγκρατοφν είναι ςχεδόν 

ανφπ αρκτεσ.  Ζτςι τα αζρια δεν 
ζχουν οφτε κακοριςμζνο όγκο οφτε κα-
κοριςμζνο ςχιμα. 

 

Μου αρζςει το μζλι γιατί 

αγαπϊ πολφ τισ μζλιςςεσ. 

Το απολαμβάνω όταν το 

τρϊω ςε ςτρογγυλό βάηο 

γιατί μου κυμίηει τθ Διδϊ.  

Ροια είναι αυτι; 

Κα ςασ πω, κα ςασ πω.  

Ψάχνοντασ ςτο διαδίκτυο ανακάλυψα ότι θ μζ-

λιςςα, το μικροςκοπικό αυτό ζντομο, εκτόσ από 

ευφυζσ και εργατικό είναι και μζγασ γεωμζτρθσ. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί εκ φφςεωσ χρθςιμοποιεί 

ζνα από τα αρχαιότερα κεωριματα των μακθ-

ματικϊν: το ιςοπεριμετρικό κεϊρθμα.  

Τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ τουσ απαςχόλθςε πάρα 

πολφ το να αποδείξουν ποια από τισ καμπφλεσ 

Ξφπνθςα το Σάββατο θ ϊρα 9 
το πρωί, ιπια 1 ποτιρι χυμό 
και ζφαγα 2 τοςτ.   
Στισ 11 αφοφ ο καιρόσ ιταν 
καλόσ περίπου 24 βακμοί  
Κελςίου ζπαιξα ποδόςφαιρο 
5  vs 5 ςτθν οδό Λκάκθσ 23. 
9,1,2… αρικμοί παντοφ. 
Σκεφτείτε ότι ζχετε ζνα μεγά-
λο τςουβάλι και κζλετε να το 

γεμίςετε με αρικμοφσ. 
Οι πρϊτοι αρικμοί που κα βάλετε μζςα είναι οι 
φυςικοί αρικμοί. Είναι οι αρικμοί που ξζρουμε 
από τότε που αρχίςαμε να μετροφμε 1 κουνελά-
κι, 2, 3, 4, 5, 6… 

Το ςφνολο αυτό ςυμβολίηεται με το N = από το 
Natural numbers. 
Πμωσ, όταν μετροφμε προκφπτει θ ανάγκθ να 
ςυμβολίςουμε το τίποτα! 
Ζτςι ςτουσ φυςικοφσ αρικμοφσ μπαίνει και το 0. 
Μζχρι πρόςφατα νομίηαμε ότι αν φτάςουμε ςτο 
μθδζν, φτάναμε ςτον πάτο αλλά μάκαμε ότι 
μποροφμε να πάμε και πιο χαμθλά!! Τι ςυμβαί-
νει αν κζλω να πω ότι θ κερμοκραςία ςιμερα 
είναι υπό το μθδζν; Κα χρθςιμοποιιςω τουσ αρ-
νθτικοφσ αρικμοφσ. 
Άρα αν ςτο τςουβάλι με τουσ φυςικοφσ προςκζ-
ςουμε και τουσ αντίςτοιχουσ αρνθτικοφσ τουσ 
χωρίσ να αφινουμε βεβαίωσ πίςω και το μθδζν 
κα πάμε ςτουσ ΑΚΕΡΑΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ που ςυμ-

βολίηονται με το Z από τθ γερμανικι Zahl, που 
ςθμαίνει "αρικμόσ".  
Και φτάνουμε ςτο μπελά τθσ υπόκεςθσ!!  
Τα κλάςματα!! Κάπου πρζπει να τα βάλουμε και 
αυτά. Μθν ξεχνάτε πόςο ςθμαντικά είναι! 
Άλλωςτε αν είχα να μοιραςτϊ μια ςοκολάτα με 4 
φίλουσ μου πϊσ κα ζλεγα πόςθ ςοκολάτα μου 
αναλογεί; Μα φυςικά, 1/4. 
Σφμφωνα με τουσ Ρυκαγόρειουσ κάκε αρικμόσ 
που γράφεται ωσ κλάςμα με παρονομαςτι όχι το 
μθδζν τότε ονομάηεται ρθτόσ και το ςφνολο του 

ςυμβολίηεται με το  Q από τθν αγγλικι λζξθ 
Quotient που ςθμαίνει πθλίκο. 
Άρα Α-ρρθτοσ είναι ζνασ αρικμόσ που δεν εκ-
φράηεται ωσ κλάςμα ακεραίων όπωσ τθ ςτακερά 
του Αρχιμιδθ το γνωςτό ςε όλουσ  μασ  π…  και 

τθν ιδιότροπθ . 
Τελικά τα Πάντα κατ’ αρικμόν γίγνονται!  Σάδε 
ζφθ  Πυκαγόρασ. Και ποιοσ είμαι εγϊ που κα 
διαφωνιςω;;; 

2

Το τςουβάλι με τουσ αριθμούσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1
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Κοιτάξτε εδϊ κατάςταςθ, α 
ρε κρίςθ, να πρζπει εγϊ, 
άνκρωποσ με πτυχίο φυςι-
κισ να κάνω το ςερβιτόρο. 
Δε λζω καμιά δουλειά δεν 
είναι ντροπι, αλλά να πρζ-
πει να μαηεφω πιροφνια και 
οδοντογλυφίδεσ; 
Εγϊ κανονικά ζπρεπε να εί-
μαι ςε ερευνθτικό εργαςτι-

ριο, να κάνω πειράματα... 
Κα κάνω ζνα. 
Κα ιςορροπιςω 2 πιροφνια ςε μια οδοντογλυφίδα. 
Ρω! Τι επιςτιμονασ είμαι εγϊ! Αναρωτιζςτε γιατί; 
 
Το μυςτικό ςε αυτό το κόλπο είναι ςτθν κατανόθςθ 
των εννοιϊν του κζντρου βάρουσ και τθσ ιςορροπί-
ασ. 
 
Το κζντρο βάρουσ του κάκε αντικειμζνου είναι το 
ςθμείο για το οποίο το αντικείμενο μπορεί  να   
ιςορροπιςει λεσ και όλθ θ μάηα του ςυγκεντρϊνε-
ται ςε αυτό το ςθμείο.  
 
Θ ροπι δφναμθσ ι απλά ροπι είναι το φυςικό μζ-
γεκοσ που μασ δθλϊνει αν ζνα ςϊμα μπορεί να 
περιςτρζφεται ι όχι. Είναι το γινόμενο τθσ δφνα-

μθσ που αςκείται ςε ζνα 
ςϊμα, επί τθν απόςταςι 
τθσ, από τον άξονα περι-
ςτροφισ του ςϊματοσ.  
 
Λςορροπία τϊρα, δθλαδι ίςθ ροπι, ςθμαίνει ότι 
το ςϊμα δεν περιςτρζφεται. Αυτό ςυμβαίνει αν 
όλεσ οι δυνάμεισ και όλεσ οι ροπζσ ςτο ςϊμα 
ιςοφνται με μθδζν. 
 
Εγϊ χρθςιμοποίθςα δφο όμοια πιροφνια και πζ-
ραςα μια οδοντογλυφίδα ακριβϊσ ςτο κζντρο 
των δφο πιρουνιϊν. Ζτςι κατάφερα να ζχω ροπι 
μθδζν. 
 
Χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά τθ ροπι. Για παρά-
δειγμα όταν ςπρϊχνουμε μια πόρτα ςτο ςθμείο 
περιςτροφισ τθσ, αυτι δεν περιςτρζφεται, όςο 
όμωσ αυξάνουμε τθν απόςταςθ τθσ δφναμθσ 
από τον άξονα τόςο πιο εφκολα περιςτρζφεται θ 
πόρτα. 
 
Ευχαριςτϊ καλθνφχτα και καλι χϊνεψθ!  

 

Είςαι τοφβλο!  Μια φρά-

ςθ που με ζςτειλε τθν 

περαςμζνθ εβδομάδα 

ςτθ Διευκφντρια για α-

ποβολι!  Μπαίνω ςτο 

γραφείο και λζω:  «Γιατί 

κυρία Διευκφντρια, για-

τί;  Αφιςτε με να ςασ 

εξθγιςω!  Δεν τθν 

ζβριςα!» 

Εγϊ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ προςζχω πάντα, 

που λζει ο λόγοσ, κι ζχω μάκει πωσ τα πάντα 

γφρω μασ από το μικρότερο μζχρι το πιο μεγάλο, 

χωρίηονται ςε τρεισ φάςεισ.  Τθν ςτερει, τθν υ-

γρι και τθν αζρια. 

Και οι τρεισ φάςεισ τθσ φλθσ αποτελοφνται από 

μικρότερα ςωματίδια, τα μόρια. 

Στθ ςτερει φάςθ, τα μόρια βρίςκονται ςε μικρζσ 

αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, εκτελϊντασ ταλαντϊ-

ςεισ ςαν μικρά ελατιρια και οι ελκτικζσ δυνά-

μεισ που αναπτφςςονται μεταξφ τουσ είναι πολφ 

ιςχυρζσ.  Γι’ αυτό τα ςτερεά ζχουν ςτακερό ςχι-

μα και όγκο. 

Στθν υγρι φάςθ τα μόρια βρίςκονται ςε μεγαλφ-

τερεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, εκτελϊντασ τθν 

κίνθςθ Brown δθλαδι γλιςτροφν προσ όλεσ τισ 

κατευκφνςεισ και οι ελκτικζσ δυνάμεισ είναι α-

ςκενείσ.  Ζτςι τα υγρά ζχουν κακοριςμζνο όγκο, 

δεν ζχουν όμωσ κακοριςμζνο ςχιμα. 

Στθν αζρια κατάςταςθ, τα μόρια κινοφνται 

άτακτα, όπωσ οι μακθτζσ φεφγουν από το ςχο-

λείο, ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και οι 

ελκτικζσ δυνάμεισ που τα ςυγκρατοφν είναι ςχε-

δόν ανφπαρκτεσ.  Ζτςι τα αζρια δεν ζχουν οφτε 

κακοριςμζνο όγκο οφτε κακοριςμζνο ςχιμα. 

Αν πάρουμε τϊρα ζνα μόριο και το διαςπάςου-

με κα δείτε ότι αποτελείται από άτομα, δθλαδι 

μικρότερα ςωματίδια που μζχρι πρόςφατα πί-

ςτευαν πωσ αποτελοφςε το μικρότερο ςωματίδι-

ο τθσ φλθσ μζχρι που εμφανίςτθκε το 1913 ο 

Δανόσ φυςικόσ Νιλσ Μπορ, ο οποίοσ για να εξθ-

γιςει τθ δομι του ατόμου βαςίςτθκε ςτο ατομι-

κό πρότυπο του Φυςικοφ Ζρνεςτ άδερφορντ 

και κατζλθξε ςτο γνωςτό ατομικό πρότυπο του 

Μπορ που ονομάηεται και πλανθτικό πρότυπο 

αφοφ μοιάηει ςτο πλανθτικό μασ ςφςτθμα.  Εδϊ 

είναι που ο μακρόκοςμοσ μιμείται τον μικρόκο-

ςμο!  Κατζλθξε, λοιπόν ότι το άτομο αποτελείται 

από μικρότερα ςωματίδια, τα πρωτόνια, τα νε-

τρόνια και τα θλεκτρόνια. 

Τα πρωτόνια και τα νετρόνια βρίςκονται φυλακι-

ςμζνα ςτο κζντρο του ατόμου, ςτον πυρινα και 

τα θλεκτρόνια  περιφζρονται ςε ςυγκεκριμζνεσ 

κυκλικζσ τροχιζσ υπό τθν επίδραςθ των ελκτικϊν 

θλεκτρικϊν δυνάμεων Coulomb. 

Τα πάντα γφρω μασ, ςτερεά, υγρά, αζρια, τοφ-

βλα και άνκρωποσ αποτελοφνται από πρωτόνια, 

νετρόνια και θλεκτρόνια. 

Απαντιςτε μου τϊρα ςασ παρακαλϊ «Τι διαφο-

ρά ζχετε εςείσ από ζνα τοφβλο ωσ προσ τθ δομι 

ςασ;  Αξίηω τθν αποβολι ι το χειροκρότθμά 

ςασ;» 

Τι ςτα αλικεια ςυμβαίνει; 

Ζνα θχθτικό κφμα ι μια φωτεινι ακτίνα που 

ξεκινοφν από τθ μία εςτία, ανακλϊμενα ςτθν 

ζλλειψθ διζρχονται από τθν άλλθ εςτία τθσ.  

Θ ιδιότθτα αυτι χρθςιμοποιείται ςτο ςχεδια-

ςμό οριςμζνων τφπων οπτικϊν οργάνων (για 

αυτό και αποκαλείται μερικζσ φορζσ και οπτικι 

ιδιότθτα τθσ ζλλειψθσ) και ςτθν καταςκευι των 

λεγόμενων “ςτοϊν με ειδικι ακουςτικι”. Οι 

ςτοζσ αυτζσ είναι αίκουςεσ με ελλειπτικι ορο-

φι, ςτισ οποίεσ αν κάποιοσ ψικυρίςει κάτι ςτθ 

μια εςτία, όλα τα ακουςτικά κφματα κα ανα-

κλαςτοφν προσ τθν άλλθ εςτία και κάποιοσ που 

κα κάκεται εκεί κα ακοφςει τον ιχο κακαρά, 

ακόμα και αν το δωμάτιο ζχει πολφ κόςμο. Αυ-

τό ςυμβαίνει ςτθν Αίκουςα των Αγαλμάτων 

του Καπιτωλίου, ςτθν Ουάςιγκτον και ςτον κα-

κεδρικό ναό του Αγίου Ραφλου ςτο Λονδίνο 

που ςχεδιάςτθκε από τον αρχιτζκτονα και μα-

κθματικό Sir Chris-

topher Wren. 

Θ ανακλαςτικι ι-

διότθτα τθσ 

ζλλειψθσ βρίςκει 

ςπουδαία εφαρμογι ςε μια ιατρικι μζκοδο 

που λζγεται λικοκρυψία. Θ μζκοδοσ αυτι ε-

φαρμόηεται ωσ εξισ: Στθ μια εςτία τθσ 

ζλλειψθσ τοποκετείται ζνα θλεκτρόδιο εκπο-

μπισ υπεριχων, ενϊ ο αςκενισ τοποκετείται 

ςε τζτοια κζςθ, ϊςτε το νεφρό του να είναι 

ςτθν άλλθ εςτία. Τότε οι πζτρεσ του νεφροφ 

κονιορτοποιοφνται από τουσ ανακλϊμενουσ 

υπεριχουσ.  

Τελικά ςυμβολικά ονομάηεται οβάλ του κθπου-

ροφ γιατί κάλλιςτα κα μποροφςε να λζγεται και 

οβάλ του αρχιτζκτονα ι και οβάλ του γιατροφ. 

Ζλλειψθ  τι είναι ςτα  

αλικεια;  

Ακοφμε ςυχνά ότι θ γθ 

μασ κινείται ςε ελλειπτι-

κι τροχιά με εςτία τον 

ιλιο. Τι ςθμαίνει αυτό;  

Για να γίνει αυτό κατανο-

θτό ασ δοφμε πόςο απλά 

μποροφμε να κατα-

ςκευάςουμε μια ζλλειψθ.  

Ραίρνουμε ζνα ςχοινί μικουσ 2α και ςτερεϊνου-

με τα άκρα του ςτα ςθμεία αυτά που ονομάηο-

νται εςτίεσ Ε' και Ε τθσ ζλλειψθσ. Αν τϊρα με ζνα 

μολφβι διατθροφμε το ςχοινί τεντωμζνο, τότε 

αυτό κατά τθν κίνθςι του, κα διαγράψει τθν 

ζλλειψθ. 

Αυτι τθ μζκοδο χρθςιμοποιοφν και οι κθπουροί 

για να φτιάξουν 

οβάλ παρτζρια 

ςτουσ κιπουσ και 

χαρακτθριςτικά 

ονομάηεται το οβάλ 

του κθπουροφ. 

Θ ζλλειψθ ζχει μια ςθμαντικι ιδιότθτα θ οποία 

ονομάηεται ανακλαςτικι ιδιότθτα. Σφμφωνα με 

αυτιν θ κάκετθ ςτθν εφαπτομζνθ μιασ ζλλειψθσ 

ςτο ςθμείο επαφισ, διχοτομεί τθ γωνία , 

όπου οι εςτίεσ τθσ ζλλειψθσ. 

Λ

E΄ΜΕ

Ε΄Ε



Οι μακθτζσ, Παπαγεωργίου Πάρισ-Νικόλασ και 

Χατηθμθνά Λεωνίδασ διακρίκθκαν με ζπαινο 

ςτθν κατθγορία τουσ ςτον Επαρχιακό Διαγωνι-

ςμό Μακθματικϊν που ζγινε ςτισ 07/11/2015. 

O περςινόσ απόφοιτοσ τζλιοσ Παπαχριςτοφόρου 

με τθν κακοδιγθςθ τθσ κακθγιτριασ κ. Κατερίνασ 

Χριςτοδοφλου, πιρε το 4ο βραβείο ςε παγκφπριο 

μακθτικό διαγωνιςμό αναμνθςτικισ ςειράσ γραμ-
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τοια παραδείγματα όπωσ τισ ακτοπλοϊκζσ γραμμζσ 

τισ οποίεσ ακολουκοφν τα πλοία και τθ διαδρομι 

που ακολουκεί ζνα αεροπλάνο για να πάει από μία 

χϊρα ςε άλλθ. 

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ προςφορζσ των μακθ-

ματικϊν είναι θ  επιςτιμθ τθσ λογιςτικισ θ οποία 

βαςίηεται εξ ολοκλιρου ςε αυτά και ςε αυτιν ςτθ-

ρίηεται θ οικονομία.  Με τθ βοικεια τθσ λογιςτικισ 

καταγράφονται μεκοδικά  οι οικονομικζσ κινιςεισ 

και ςυναλλαγζσ των ατόμων, των εταιρειϊν κακϊσ 

και των κρατϊν και ζτςι μποροφμε να ελζγχουμε 

οποιαδιποτε ςτιγμι τθν οικονομικι μασ κατάςτα-

ςθ και να προβαίνουμε ςε μελλοντικζσ εκτιμιςεισ 

των οικονομικϊν μασ. Επιπρόςκετα, οι τράπεηεσ 

και το χρθματιςτιριο βαςίηονται εξ ολοκλιρου 

ςτον κλάδο  τθσ λογιςτικισ και ςτισ οικονομικζσ 

επιςτιμεσ. Τα μακθματικά, μζςω τθσ λογιςτικισ, 

ζχουν προςφζρει ςτθν οικονομικι ευθμερία και 

πρόοδο του ανκρϊπου. 

Χωρίσ τα μακθματικά ο κόςμοσ μασ δε κα μποροφ-

ςε να εξελιχκεί. Ζχουν βοθκιςει ςε πολλά και ςθ-

μαντικά κζματα και ο κόςμοσ μασ κυριαρχείται εξ 

ολοκλιρου από αυτά. Βρίςκονται παντοφ, ςε όλθ 

τθ φφςθ. Αρχικά, ςτα μακθματικά όςο και αν  φαί-

νονται αςιμαντα και χωρίσ χρθςιμότθτα, οφείλο-

νται πολλά τεχνολογικά επιτεφγματα για παράδειγ-

μα τα κινθτά, οι θλεκτρονικοί  υπολογιςτζσ, οι οικι-

ακζσ ςυςκευζσ, οι τθλεοράςεισ, το θλεκτρικό ρεφμα 

και το διαδίκτυο. Στθν ουςία όλοι μασ κακθμερινά 

χρθςιμοποιοφμε τα μακθματικά χωρίσ καν να το 

καταλαβαίνουμε. 

Επιπρόςκετα, τα μακθματικά κρφβονται ςτθ μουςι-

κι. Αυτζσ οι δφο επιςτιμεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με 

μια ςχζςθ που ξεκινάει περίπου 26 αιϊνεσ πριν. Το 

μονόχορδο είναι ζνα αρχαίο όργανο με μια χορδι 

με το οποίο απζδειξαν τθν ςχζςθ των αρικμϊν με 

τθ μουςικι. Μόνο εάν χϊριηαν τθ χορδι ακριβϊσ 

ςτθ μζςθ το όργανο ζδινε αρμονικοφσ ιχουσ. Ζτςι 

καταλάβανε ότι τα μακθματικά κυβερνοφν τθ 

μουςικι, θ οποία  ςτθν ουςία βαςίηεται ςε ακρι-

βείσ μακθματικζσ ςχζςεισ. 

Εκτόσ από τα παραπάνω ο ακλθτιςμόσ βαςίηεται 

επίςθσ ςτα μακθματικά. Ο τρόποσ μζτρθςθσ του 

ςκορ, θ καταςκευι και οι διαςτάςεισ των γθπζ-

δων απαιτοφν τθ γνϊςθ των μακθματικϊν. Σε όλα 

τα ακλιματα υπάρχει θ ςυμβολι τουσ. Ζνα τρα-

νταχτό παράδειγμα είναι θ καλακόςφαιρα όπου 

τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο αρικμόσ των παιχτϊν, 

των διαςτάςεων του καλακιοφ, τθσ μπάλασ αλλά 

και των διαςτάςεων κάκε γραμμισ ςτο παρκζ 

είναι όλα φτιαγμζνα με μακθματικι ακρίβεια.  

Ακόμα οι χρόνοι και ο τρόποσ που μετροφνται οι 

πόντοι. Το καλάκι μπαίνει μόνο εάν βρίςκεςαι ςε 

ςωςτι γωνία από το καλάκι και εάν θ μπάλα ζχει 

τθ ςωςτι δφναμθ και το ςωςτό φψοσ. Πλα είναι 

ςχετικά και κακόλου τυχαία. 

Επομζνωσ, καταλαβαίνουμε πωσ τα μακθματικά 

είναι εφαρμόςιμα παντοφ και χωρίσ αυτά ο 

άνκρωποσ δε κα κατάφερνε να εξελιχκεί ςε κανζ-

ναν τομζα. Πλοσ ο κόςμοσ μασ είναι μακθματικά. 

Μακθματικζσ ςχζςεισ απαρτίηουν ςχεδόν τα πά-

ντα. Είναι θ κορυφαία γλϊςςα θ οποία αποτελεί 

όργανο για όλεσ τισ άλλεσ επιςτιμεσ. Ζτςι είναι, 

αν όχι το ςθμαντικότερο, ζνα από τα ςθμαντικό-

τερα μακιματα ςτο οποίο πρζπει να δοκεί ςθμα-

ςία από τουσ νζουσ. Βοθκοφν τθν ευθμερία και 

τθν ανάπτυξθ του κόςμου μασ. Τα 

μακθματικά είναι θ αποκζωςθ 

του ανκρϊπινου νου. 

Τα μακθματικά δεν απο-

τελοφνται  απλά από  α-

ρικμοφσ και ςφμβολα. Τα  

μακθματικά αποτελοφν 

μια γλϊςςα βαςιςμζνθ εξ 

ολοκλιρου ςτθ λογικι. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ κα 

χρειαςτεί να απαντιςει το 

ερϊτθμα «Γιατί πρζπει να 

μακαίνουμε Μακθματικά;». Ζτςι κα πρζπει να 

πείςει τουσ μακθτζσ του πωσ θ γνϊςθ των μακθ-

ματικϊν είναι ζνα από τα μεγαλφτερα εφόδια 

που κα πάρουν κατά τθν παιδικι και εφθβικι 

τουσ θλικία, μιασ και βρίςκονται παντοφ γφρω 

μασ. 

Τα μακθματικά είναι διαχρονικά εφόςον οι πρό-

γονοί μασ ζχουν αςχολθκεί με αυτά πολλοφσ 

αιϊνεσ πριν.  O Ρυκαγόρασ (570-495π.Χ.), ο ο-

ποίοσ ιταν Ζλλθνασ φιλόςοφοσ, μακθματικόσ, 

γεωμζτρθσ και κεωρθτικόσ μουςικισ, υπιρξε 

κεμελιωτισ των μακθματικϊν και είναι γνωςτόσ 

κυρίωσ για το Ρυκαγόρειο Κεϊρθμα. Το κεϊρθ-

μα του Ρυκαγόρα εφαρμόηεται ςυχνά ςτθν κα-

κθμερινότθτά  μασ ςε περιπτϊςεισ όπου ςχθμα-

τίηονται ορκογϊνια τρίγωνα και αναηθτοφμε τθν 

μια πλευρά ενϊ είναι γνωςτζσ οι άλλεσ δφο. 

Επίςθσ ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ μακθματικόσ ιταν 

ο Ευκλείδθσ (350-270 π.Χ.), ο οποίοσ κεωρείται ο 

«πατζρασ» τθσ Γεωμετρίασ. Ιταν ο πρϊτοσ που  

μζςα από τα 14 βιβλία του με τίτλο  «Στοιχεία» 

διατφπωςε ζνα ςφςτθμα γεωμετρικϊν προτάςε-

ων, όπου ςυμπεριζλαβε και προτάςεισ ιδθ δια-

τυπωμζνεσ από άλλουσ μακθματικοφσ. 

Θ Ευκλείδεια Γεωμετρία  μελετά το χϊρο και τα 

ςχιματα που μποροφν να νοθκοφν μζςα ςε αυτό 

από νοθτζσ γραμμζσ. Σιμερα ζχουμε πολλά τζ-

Ο διαγωνιςμόσ Euro-Quiz που διεξάγεται ςε όλα 

τα ςχολεία τθσ Κφπρου και ςυγκεκριμζνα ςτθ Β’ 

Λυκείου, αποτελεί πλζον ζνα κεςμό με κφριο ςτό-

χο τθ διάδοςθ γνϊςεων που αφοροφν τθν ιςτορία, 

τθ λειτουργία, τθν οργάνωςθ, το κεςμικό πλαίςιο, 

τουσ ςτόχουσ αλλά και τα πρόςωπα που αποτε-

λοφν το μεγάλο οικοδόμθμα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

Μζςα ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ αυτοφ λοι-
πόν, ο μακθτισ του Ε’1 Νικόλασ Μάτςιασ ζχει δια-
κρικεί ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ που διαγωνίςτθ-
καν παγκφπρια και κα ταξιδζψει ςτο τραςβοφρ-
γο ςτθν ζδρα του Ευρωκοινοβουλίου.  Κα λάβει 

μζροσ ςτο πρόγραμμα Euroscola από τισ 15-17 
Απριλίου 2016. 
Επίςθσ για τον ίδιο διαγωνιςμό κατά τθν περςι-

νι ςχολικι χρονιά 2014-2015 διακρίκθκε θ μα-

κιτριά μασ Ερατϊ Χριςτοφίδου, θ οποία κα τα-

ξιδζψει για το ίδιο πρόγραμμα από τισ 17-19 

Μαρτίου 2016. 

Είμαςτε βζβαιοι ότι το ταξίδι αυτό κα αποτελζ-

ςει μία ξεχωριςτι εμπειρία για τα παιδιά. 

Συγχαρθτιρια ςτθν Ερατϊ και το Νικόλα γι’ αυτι 

τουσ τθ διάκριςθ και ευχαριςτίεσ ςτον κακθγθτι 

τουσ κ. Βαγγζλθ Φοφκα που είχε τθν επιμζλεια 

του διαγωνιςμοφ. 

ματοςιμων "Stamp Art: the EU and Cyprus all 

around the world".  Ο διαγωνιςμόσ είχε κζμα "Θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςα από τα μάτια τθσ Νεο-

λαίασ", και διοργανϊκθκε από το Γραφείο Ενθ-

μζρωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν 

Κφπρο, το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 

και τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ςε ςυνεργαςία με 

τθ Συμβουλευτικι Επιτροπι Φιλοτελιςμοφ. 

Το ςχζδιο του Στζλιου κα τυπωκεί ςε φάκελο και 

ο ίδιοσ κα ζχει τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχει ςε 

Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα ςτο Στραςβοφργο.  

Διάκριςη ςτο Διαγωνιςμό EURO - QUIZ 

Το ςχζδιο του μακθτι Δθμιτρθ Κωνςταντι  

κζρδιςε το διαγωνιςμό Λογότυπου που διορ-

γάνωςε το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 

για τα 50χρονά του. Κατά τθ διάρκεια τθσ ακα-

δθμαϊκισ  χρονιά 2015-16 κα βρίςκεται ςε  

ΟΛΕΣ τισ επιςτολζσ του Υπουργείου Ραιδείασ. 

Λογότυπο για τα 50 χρόνια 

του Υπουργείο Παιδείασ και 

Πολιτιςμού 

Διάκριςη ςτον Παγκύπριο Διαγωνιςμό  Γραμματοςήμων  

Οι μακιτριεσ του Γυμναςίου – Λυκείου ΟΛΥ-
ΜΡΛΟΝ Παναγιϊτα Χατηθαντϊνθ του Αϋ1 και 
Μικαζλλα Κωνςταντίνου του Αϋ3, διακρίκθ-
καν ςτον Ραγκφπριο Διαγωνιςμό Ηωγραφικισ 
τθσ ΤΟΥΟΤΑ με κζμα «Το αυτοκίνητο των ο-
νείρων σας».  

Διάκριςθ ςτον Παγκφπριο Διαγωνιςμό 
Ηωγραφικισ TOYOTA 

Διάκριςη ςτον Επαρχιακό  
Διαγωνιςμό Μαθηματικών  

Θ μακιτρια Ειρινθ Βαλάντω Ραπαγεωργίου  

ςυμμετείχε ςτθν Ραγκφπρια Ολυμπιάδα Βιολογί-

ασ όπου διακρίκθκε και προκρίκθκε ςτθν Β’   

φάςθ. 

Διάκριςη ςτην Ολυμπιάδα  
Βιολογίασ  
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Επειδή η Οικονομία μάσ αφορά… κ. Καθηγητή τι λέτε;;; 

 
Ο μόνοσ τρόποσ κάποιοσ να πάρει κζςθ είναι κα-
ταρχιν να μπορζςει να ξεφφγει από τθν προκατά-
λθψθ τθσ ιδεολογίασ του και να δει τα πράγματα με 
ζνα λιγότερο υποκειμενικό φακό.  Δθλαδι να μελε-
τιςει τα παραδείγματα άλλων χωρϊν που πζραςαν 
από ιδιωτικοποιιςεισ. Ενδεικτικά αναφζρω κάποια 
παραδείγματα όπωσ δθμοςιευκικαν ςτθν ζρευνα 
τθσ ΤΝΛ που ανζφερα προθγουμζνωσ: 
Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ από τα 37 περιφερει-
ακά αεροδρόμια που διζκετε το ελλθνικό κράτοσ, 
πωλικθκαν ςε ιδιϊτεσ μόνο τα 14 κερδοφόρα. Στα 
υπόλοιπα  23 ηθμιογόνα αεροδρόμια ςυνεχίηουν να 
χρθματοδοτοφνται οι ηθμιζσ τουσ από τουσ φορο-
λογοφμενουσ πολίτεσ. Τα 14 κερδοφόρα αεροδρό-
μια αγοράςτθκαν από τθν εταιρία Fraport που ανι-
κει ςτθν γερμανικι εταιρία Lufthansa κακϊσ επίςθσ 
και ςτο γερμανικό δθμόςιο! Οπότε το επιχείρθμα 
ότι το κράτοσ δεν πρζπει να είναι επιχειρθματίασ 
καταρρζει ςε αυτι τθν περίπτωςθ. Αξιοςθμείωτο 
είναι το γεγονόσ πωσ θ Loufthansa που αγόραςε τα 
κερδοφόρα αεροδρόμια τθσ Ελλάδασ ιταν ςυγχρό-
νωσ και θ ςφμβουλοσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ 
ςτο κζμα τισ ιδιωτικοποίθςθσ των αεροδρομίων και 
πίεηε ςυνεχϊσ για τθ φκθνι πϊλθςθ τουσ!  Επίςθσ 
θ Τρόικα ανάγκαςε τθν κυβζρνθςθ να ξεπουλιςει 
ςε ιδιϊτεσ τον ΟΡΑΡ του οποίου τα κζρδθ του το 
2012 (δθλαδι ζνα χρόνο πριν τθν πϊλθςθ του) ξε-
περνοφςαν τα 500 εκατομμφρια ευρϊ!  
Στο Θνωμζνο Βαςίλειο θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε να 
πωλιςει τθν κρατικι εταιρεία ταχυδρομείων. Ρρο-
ςζλαβε ωσ χρθματοοικονομικό ςφμβουλο τθν εται-
ρία Lazard για να τθν ςυμβουλεφςει για τθν πϊλθ-
ςθ. Θ Lazard πίεηε να πωλθκεί θ κρατικι εταιρεία 
ςε πολφ χαμθλι τιμι. Τελικά πωλικθκε πολφ πιο 
κάτω από τθν αξία τθσ και ζνασ από τουσ αγορα-
ςτζσ τθσ ιταν θ ίδια θ Lazard θ οποία ςε μία βδο-
μάδα πϊλθςε τισ μετοχζσ τθσ  με κζρδοσ 8 εκατομ-
μυρίων λιρϊν! Επιπλζον αμείφκθκε για τισ ςυμβου-
λζσ τθσ με ακόμα 1.5 εκατομμφρια λίρεσ! Θ Lazard 
επανζλαβε ακριβϊσ τθν ίδια ςτρατθγικι ςτθν Λςπα-
νία με τθν κρατικι εταιρεία αεροδρομίων ΑΕΝΑ και 
πάλι με επιτυχία όπου πϊλθςε τισ μετοχζσ τισ με 
60% κζρδοσ μετά από 4 βδομάδεσ! Ραρόμοιεσ πε-
ριπτϊςεισ ξεπουλιματοσ κερδοφόρων δθμοςίων 
εταιρειϊν ςυναντάμε και ςτθν Ρορτογαλία με εται-
ρίεσ ενζργειασ όπωσ και ςτθν Λταλία με τισ περιπτϊ-
ςεισ των κρατικϊν εταιριϊν ταχυδρομείων και ςι-
δθροδρόμων. Το ειρωνικό είναι ότι ςε πολλζσ από 
αυτζσ τι περιπτϊςεισ, οι δθμόςιεσ εταιρίεσ αντί να 
καταλιγουν ςτα χζρια ιδιωτϊν που υποτίκεται πωσ 
κα τισ λειτουργιςουν πιο αποδοτικά, καταλιγουν 
ςτο δθμόςιο άλλων χωρϊν όπωσ θ Γερμανία και θ 
Κίνα! 
 
Πιςτεφετε ότι θ ιδιωτικοποίθςθ αυτϊν των θμι-
κρατικϊν οργανιςμϊν κα οδθγιςει ςε χαμθλότε-
ρεσ τιμζσ για τουσ καταναλωτζσ λόγω τθσ αφξθςθσ 
του ανταγωνιςμοφ ι κα οδθγιςει ςε ψθλότερεσ 
τιμζσ κακϊσ ο ιδιϊτθσ ιδιοκτιτθσ κα προςπακιςει 
να αυξιςει τα κζρδθ του;  
Μία ζρευνα ςε 34 ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ζδειξε ότι οι 
τιμζσ που χρεϊνουν οι ιδιωτικζσ εταιρείεσ ενζργει-

ασ (θλεκτριςμόσ, φυςικό αζριο κ.λπ.) είναι κατά 
23.1% ψθλότερεσ από τισ τιμζσ που χρεϊνουν οι 
αντίςτοιχεσ δθμόςιεσ εταιρείεσ. Στθ Γαλλία το 
νερό από τισ ιδιωτικζσ υδατοπρομικειεσ είναι 
κατά 16.6% υψθλότερθ εταιρίεσ ςε ςχζςθ με τισ 
δθμόςιεσ. Επίςθσ καμία επίςθμθ μελζτθ μζχρι 
ςιμερα δεν ζχει αποδείξει πωσ οι ιδιωτικοποιθ-
μζνεσ εταιρίεσ γίνονται πιο αποτελεςματικζσ ωσ 
προσ τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν τουσ κακϊσ 
με τθν ιδιωτικοποίθςθ δε ςυνεπάγεται αυτόμα-
τα αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ. Συνικωσ όμωσ 
γίνονται πιο αποδοτικζσ όςον αφορά το κόςτοσ 
παραγωγισ κακϊσ απολφουν προςωπικό και 
μειϊνουν μιςκοφσ και εργαςιακά δικαιϊματα.  
Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι ιδιωτικο-
ποιιςεισ των δθμόςιων εταιρειϊν δε βοθκοφν 
ςτθν αποτελεςματικότθτα τουσ. Αντίκετα οδθ-
γοφν ςτο ξεποφλθμά τουσ ειδικά ςε περιόδουσ 
οικονομικισ φφεςθσ όπωσ αυτιν που βιϊνουμε 
εδϊ και 5 χρόνια ςτθν Κφπρο, ςτθν απϊλεια ε-
ςόδων για το κράτοσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 
ςτθν αφξθςθ των τιμϊν των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν τουσ.  Οι ιδιωτικζσ εταιρίεσ ι ακόμα 
και οι ξζνεσ κυβερνιςεισ που τισ αγοράηουν κθ-
ςαυρίηουν πολφ γριγορα και πολλοί από τουσ 
εργαηόμενοφσ τουσ μζνουν ςτουσ δρόμουσ.  
 
Αν όντωσ είναι αρνθτικζσ οι ςυνζπειεσ των ιδι-
ωτικοποιιςεων τότε γιατί θ Τρόικα πιζηει τισ 
χϊρεσ των μνθμονίων για ιδιωτικοποιιςεισ;  
Ζνασ λόγοσ είναι για να χρθςιμοποιθκοφν τα 
χριματα από τθν πϊλθςι τουσ για εξόφλθςθ 
των χρεϊν προσ τουσ δανειςτζσ. Κάτι ανάλογο 
με το να ςε πιζηει θ τράπεηα να πωλιςεισ όςα-
όςα τθν περιουςία ςου για να τθν εξοφλιςεισ. 
Άλλοσ πικανόσ λόγοσ είναι ότι θ ίδια θ Τρόικα 
(δθλαδι το Δ.ΝΤ, θ Ε.Κ.Τ και θ Ευρωπαϊκι Επι-
τροπι) ελζγχεται από ςυγκεκριμζνεσ πανίςχυρεσ 
εταιρείεσ που καραδοκοφν για να εξαγοράςουν 
ςε τιμι ευκαιρίασ τισ δθμόςιεσ εταιρίεσ και πό-
ρουσ των χωρϊν που μπαίνουν ςτο μνθμόνιο. 
Δθλαδι από τθ μία πλευρά δανείηουν τισ χϊρεσ 
από τθν άλλθ τισ εξαναγκάηουν να τουσ ξεπου-
λιςουν τον δθμόςιο πλοφτο τουσ ςτθν τιμι που 
κα τουσ υποδείξουν.  
 
Εςείσ τι πιςτεφετε πωσ πρζπει να γίνει ςτο κζ-
μα αυτό;  
Αν οι δθμόςιεσ εταιρείεσ μασ δεν είναι αποδοτι-
κζσ τότε πρζπει να γίνει αναδιοργάνωςι τουσ 
ϊςτε να γίνουν πιο αποδοτικζσ από πλευράσ 
κόςτουσ, περιςςότερο αποτελεςματικζσ όςον 
αφορά τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν και τθσ εξυ-
πθρζτθςισ τουσ και να αναπτφξουμε τουσ μθχα-
νιςμοφσ ελζγχου ϊςτε να περιορίςουμε τθ δια-
ςπάκιςι του δθμόςιου χριματοσ. Θ ιδιωτικοποί-
θςθ τουσ δεν είναι θ λφςθ. Αντίςτοιχα, όταν  θ 
δθμοκρατία δεν είναι αποτελεςματικι, δεν τθν 
αντικακιςτάσ με δικτατορία. Βρίςκεισ τρόπουσ 
να τθ βελτιϊςεισ.  
Σασ ευχαριςτοφμε πολφ. 

Συνζντευξθ με τον κα-
κθγθτι μασ τθσ Πολιτι-
κισ Οικονομίασ κ. Δθ-
μιτρθ Μωυςζωσ. 
 
Τι ςθμαίνει ο όροσ   
ιδιωτικοποιιςεισ; Γιατί 
το κζμα αυτό αφορά 
τον Κφπριο πολίτθ;  
Οι ιδιωτικοποιιςεισ (ι 
αποκρατικοποιιςεισ) 
αναφζρονται ςτθν πϊ-

λθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του δθμόςιου 
προσ τον ιδιωτικό τομζα. Το κζμα αυτό αφορά 
τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ τον εξισ λόγο:     
Υπάρχει πρόνοια ςτο μνθμόνιο τθσ Τρόικασ για 
ιδιωτικοποίθςθ διάφορων θμικρατικϊν οργανι-
ςμϊν, δθλαδι οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ 
που ελζγχονται από το κράτοσ όπωσ θ CΥ.Τ.Α. 
και θ Αρχι Λιμζνων. Στισ αρχζσ του Μάρτθ ο 
Υπουργόσ Οικονομικϊν Χάρθσ Γεωργιάδθσ πα-
ρουςίαςε το νομοςχζδιο για τθν ιδιωτικοποίθςθ 
τθσ CY.T.A. Το κζμα είναι κατά πόςο κα επωφε-
λθκεί θ χϊρα μασ από τισ ιδιωτικοποιιςεισ. Εί-
ναι πολφ ςθμαντικό να εξετάςουμε ςτθ ςυνζχει-
α κάποια παραδείγματα άλλων χωρϊν που 
προζβθςαν ςε ιδιωτικοποιιςεισ και να μελετι-
ςουμε τισ ςυνζπειζσ τουσ. Σε αυτό κα μασ βοθ-
κιςουν οι αποκαλφψεισ τθσ ζκκεςθσ από το 
Transnational Institute (ΤΝΛ) με κζμα: Θ Βιομθ-
χανία Λδιωτικοποιιςεων ςτθν Ευρϊπθ.  
 
Ποιεσ είναι οι απόψεισ που επικρατοφν ςτο 
κζμα των ιδιωτικοποιιςεων;  
Το κζμα των ιδιωτικοποιιςεων είναι βακιά ιδε-
ολογικό και υπάρχουν οι δφο εκ διαμζτρου αντί-
κετεσ απόψεισ: Από τθ μία οι υποςτθρικτζσ των 
νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν υποςτθρίηουν πωσ 
το κράτοσ πρζπει να παρεμβαίνει όςο το δυνα-
τόν λιγότερο ςτθν οικονομία και να μθν αςκεί το 
ρόλο του επιχειρθματία κακϊσ οι κρατικζσ επι-
χειριςεισ είναι εκ φφςεωσ μθ αποδοτικζσ και 
αναποτελεςματικζσ. Οι επιχειριςεισ πρζπει να 
ανικουν αποκλειςτικά ςτον ιδιωτικό τομζα ο 
οποίοσ ξζρει καλφτερα πϊσ να τισ λειτουργεί. 
Από τθν άλλθ οι ςοςιαλιςτζσ πιςτεφουν πωσ οι 
κρατικζσ επιχειριςεισ είναι εκνικόσ πλοφτοσ και 
δεν πρζπει να ξεπουλιοφνται ςτα χζρια ιδιωτϊν 
και ότι τα κζρδθ τουσ αποτελοφν πολφτιμα 
ζςοδα για το παρόν και το μζλλον του κράτουσ. 
Επίςθσ υποςτθρίηουν πωσ ςτα χζρια των ιδιω-
τϊν υπάρχει ο κίνδυνοσ να μειϊςουν τθν παρα-
γωγι ϊςτε να αυξθκοφν οι τιμζσ των παραγόμε-
νων αγακϊν και υπθρεςιϊν. Υπάρχει ακόμα ο 
κίνδυνοσ να μειωκοφν οι μιςκοί και τα εργαςια-
κά δικαιϊματα των υπαλλιλων τουσ αλλά και 
πολλοί υπάλλθλοι να απολυκοφν.  
 
Πϊσ μπορεί κάποιοσ να πάρει κζςθ ςε αυτό το 
ηιτθμα δεδομζνου ότι και οι δφο πλευρζσ 
ζχουν ςθμαντικά επιχειριματα;  

Οφθαλμαπάτες 

Οι κφκλοι μετακινοφνται; 
Βάηο ι πρόςωπα; 

Πάπια ι κουνζλι; 

Ποιοσ κεντρικόσ κφκλοσ είναι πιο 

μικρόσ, ι μιπωσ είναι οι ίδιοι; 
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Θα ικελα να ιμουν ςοφπερμαν να παίηω τάβλι ςτον αζρα με τον φίλο μου. 

Να ζκανα τον εαυτό μου λεπτότερο 

και πιο καλό. 

Θα προςπακοφςα να φρόντιηα όλο τον κόςμο, κα πιγαινα ςτον 

ιλιο, κα πετοφςα. Θα βοθκοφςα τον κόςμο. 

Θα ταξίδευα ςτον κόςμο και κα 

διάβαηα το μυαλό των ανκρϊ-

πων. 

Θα πετοφςα. 

Θα βοθκοφςα αυτοφσ που ζχουν ανάγκθ . 

Θα ςταματοφςα το χρόνο. 

Θα πιγαινα πίςω ςτο χρόνο για να διορκϊςω κάποια γε-

γονότα ςτθ ηωι μου, αλλά και να νοιϊςω κάποια  

 πράγματα ξανά. 

Θα ζφερνα ειρινθ ςτο κόςμο 

πρϊτα και ιςότθτα και μετά κα 

μεταμορφωνόμουν ςε ό,τι 

ικελα. 

Θα κατακτοφςα τον κόςμο. 

Θα ζβλεπα  τισ γυναίκεσ 

μζςα από τα ροφχα. 

Θα άλλαηα τον κόςμο. 

Θα γινόμουν  αόρατθ.  

Θα ικελα να μπορϊ να πετάξω  για να 

δω τον κόςμο από ψθλά. Θα ικελα να 

διαβάηω τθ ςκζψθ των ανκρϊπων,  να 

μπορϊ να δω το μυαλό τουσ, και να 

μπορϊ να γίνω αόρατθ. Επίςθσ να μπο-

ρϊ να γίνω βαμπιρ. Σζλοσ να μποροφςα 

να ακοφω τουσ ανκρϊπουσ από μακριά. 

Σαξίδι ςε όλο τον κόςμο, για να τον 

βελτιϊςω. Θα ζδιωχνα  τθν απλθ-

ςτία, κα καταπολεμοφςα τθν ανερ-

γία ϊςτε να μθν υπάρχουν πεινα-

ςμζνοι, άςτεγοι και εξακλιωμζνοι.  

Να ταξιδεφω ςτο φεγγάρι και να γνω-

ρίηω εξωγιινουσ. 

Να ζκλεβα όλεσ τισ τράπεηεσ και 

τθν άλλθ μζρα να ιμουν ο πιο 

πλοφςιοσ άνκρωποσ. 

Θα ικελα να γίνω μια γοργόνα για να 

μπορϊ να τρϊω όλθ μζρα ψάρια. 

Θα προςπακοφςα να ςταμα-

τιςω τουσ πολζμουσ που 

υπάρχουν και κα βοθκοφςα 

όςουσ ανκρϊπουσ ζχουν 

ανάγκθ τθ βοικεια των 

άλλων. 

Θα προςπακοφςα να ανακαλφψω ζνα 

φάρμακο, να προςφζρω ςτθν ανκρωπό-

τθτα ειρινθ, να δϊςω ευθμερία ςε χϊρεσ 

του τρίτου κόςμου, να λφςω το κυπριακό 

πρόβλθμα και εξιςϊςω όλεσ τισ χϊρεσ/

κυβερνιςεισ. 

Θα πιγαινα ςε μζρθ που κζλω να 

πάω ι κα ζςωηα ηωζσ. 

Να μποροφςα να  

ελζγχω τθν ςκζψθ των άλλων. 

Θα τρζλαινα τον κόςμο. 

Να ςταματϊ το χρόνο, να βοθκϊ τον 

κόςμο και να είμαι πλοφςιοσ και με τα 

λεφτά που κα ζπαιρνα κα βοθκοφςα 

τουσ φτωχοφσ ανκρϊπουσ. 

Θεατρική Παράςταςη 

Στισ 14 Απριλι ου 2016  και ώ ρα 8.00 μ.μ.  ςτο θε ατρο Λατςιώ ν   το 

ςχολει ο μασ ανεβα ζει τη θεατρικη   παρα ςταςη «Το Σκλαβι ». 

Προ κειται για μια παρα ςταςη η οποι α εξυμνει  την αγα πη, την 

αφοςι ώςη, ςτουσ ιερου σ ςκοπου σ και την ιδε α του να αφιερώ νεται 

κανει σ για να υπηρετη ςει την ευτυχι α τών α λλών. 

Οι μαθητε σ ε χουν αγαπη ςει αυτο  το ε ργο, ε χουν αφιερώ ςει πολλε σ 

ώ ρεσ απο  τον ελευ θερο τουσ χρο νο και θα η θελαν ο λουσ να ει ναι 

κοντα  τουσ ςε αυτη  τουσ την προςπα θεια. 

Τι να αναμένουμε... 
Ειςαγωγικέσ Εξετάςεισ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Στισ 19 Μαρτι ου 2016 ο που ο λοι εμει σ διευ θυνςη καθηγητε σ και 

μαθητε σ θα περιμε νουμε τουσ νε ουσ μικρου σ μασ φι λουσ να 

ενταχθου ν ςτη μαθητιώ ςα κοινο τητα του Ολυ μπιον. 

Εκδρομή τησ Β’ Λυκείου ςε Βουκουρέςτι—

Βαρκελώνη 

Οι μαθητε σ τησ Β’ Λυκει ου πραγματικα  αδημονου ν να λα βουν με ροσ 

ςε αυτη  τη μοναδικη  εκδρομη  η οποι α θα διεξαχθει  απο  τισ  23 

Απριλι ου με χρι  τισ 29 Απριλι ου 2016. Θα μοιραςτου ν μαζι  ςασ 

εντυπώ ςεισ και εμπειρι εσ που ςι γουρα θα μει νουν ανεξι τηλα 

χαραγμε νεσ ςτη μνη μη τουσ. 
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 Μποπείρ να ηα βπειρ όλα; 

 Τ Γ Γ Δ Ν Δ Ι  Δ Κ 

Τ Π Ο Η Τ Τ Δ Ι Ν Π Α 

Ν Γ Λ Γ Σ Η  Ψ Φ Α Δ 

Δ Ι Ι Δ Τ Τ Υ Δ Ο Ρ Η 

Υ Δ Γ Ν Υ Ο Γ Ο Β Κ  

Η Θ Α Η Η Κ Ι Τ Ο Η Ε 

 Ν Ρ   Ν Α Ε Ν   

Τ Δ Κ Δ Ι Α Τ Δ Δ Α Ν 

Ν  Η Ι Ν Τ Γ Η Γ Ε Ο 

Δ Υ  Ε Τ Τ Δ Φ Υ Ε Υ 

Υ Γ Η Γ Δ Η  Ω Μ Α Τ 

Μποπείηε να βπείηε ηα 10 

επίθεηα ζε –ηρ, ηρ, -ερ 

πος κπύβονηαι ζηο πιο 

πάνω κπςπηόλεξο; Ψάξηε 

καλά! Αν δςζκολεύεζηε.. 

κοιηάξηε ηιρ πποηάζειρ δί-

πλα. 

Ψάξετε τισ Λζξεισ 

1.Συγγενείσ 

2.Ευςεβισ 

3.Ευτυχισ 

4.Γθγενισ 

5.Επαρκισ 

6.Ολιγαρκισ 

7.Συνεχισ 

Το  κρυπτόλεξο ςυμπεριλιφκθκε ςτο Μακθτικό Ρεριοδικό —Δθμιουργικι Μάκθςθ του 

ςχολείου μασ, που ςυμμετείχε ςτον Ραγκφπριο Διαγωνιςμό ΡΑΛΧΝΛΔΟΡΟ(Σ)ΛΘΣΘ. Στο 

διαγωνιςμό, το ςχολείο μασ απζςπαςε το 2ο Ραγκφπριο Βραβείο. 

Όταν τα Ζώ δια πη γαιναν ςχολει ο 
Κριός (21 Μαπ-

σίξτ – 20 Αοπι-

λίξτ) ΥΩΣΙΑ 

Φαρακσηπιςσικά: 

Αμενάπσησοι-

Γεμναίοι-Κτκλξθτμικοί-

Ετέναοσοι  

 Ιδανικά Εοαγγέλμασα: 

Αξιωμασικόρ, Πιλόσξρ ή 

Νατσικόρ, Γενικόρ Διετ-

θτμσήρ, Κξμμωσήρ, αθλη-

σήρ, Αςστνξμικόρ 

 

Σαύρος (21 Αοπιλίξτ – 20 Μαΐ-

ξτ) ΓΗ 

Φαρακσηπιςσικά: Εοίμονξρ-Πιςσόρ

–Κσησικόρ-Πειςμασάπηρ 

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Δημόςιξρ 

Τοάλληλξρ, Εκπαιδετσικόρ, 

Σπαοεζικόρ, Φπημασιςσήρ, Οι-

κονξμικόρ ύμβξτλξρ ή Λξγι-

ςσήρ, Μάγειπαρ 

Δίδυμος (21 Μαΐξτ – 21 Ιξτνίξτ) ΑΕΡΑ 

Φαρακσηπιςσικά: Εμεπγησικοί–

Έντπνοι-Εοιυαμειακοί-

Αμήςτφοι 

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Πωλη-

σήρ, Απφαιξλόγξρ, Καθηγησήρ, 

Ππξγπαμμασιςσήρ , Δημξςιξ-

γπάυξρ, Δημόςιερ φέςειρ, Με-

σαυπαςσήρ 

Καρκίνος (22 Ιξτνίξτ – 22 Ιξτλίξτ) ΝΕΡΟ 

Φαρακσηπιςσικά: Πιςσόρ-

Πεπιποιησικόρ-Κτκλξθτμικόρ-

Εγωκεμσρικόρ  

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Εκπαι-

δετσικόρ, Χτφξλόγξρ, Διασπξυξ-

λόγξρ, ευ, Μέμσιξτμ, Ζαφαπξ-

ολάςσηρ 

Λέωμ (23 Ιξτλίξτ – 23 Ατγξύςσξτ) 

ΥΩΣΙΑ 

Φαρακσηπιςσικά: ίγξτπξρ-

Υιλόδξνξρ-Πειςμασάπηρ-

Μασαιόδξνξρ 

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Ηθξ-

ποιόρ, Σπαγξυδιςσήρ, Δημξςι-

ξγπάυξρ, Πξλισικόρ, Διετθτ-

μσήρ, Μξμσέλξ. 

Παρθένος (24 Ατγξύςσξτ – 

22 εοσεμβρίξτ) ΓΗ 

Φαρακσηπιςσικά: Αμαλτσικοί-

Παπασηπησικοί-Δύςοιςσοι-

Γκπινιάπηδερ 

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Στέλε-

χος Εοιφείπηςηρ, Οικονξμξλό-

γξρ, Γιασπόρ, ύμβξτλξρ εοι-

φειπήςεωμ, Γτμμαςσήρ, Γπαμ-

μασέαρ, Υτςιξθεπαοετσήρ, 

Οδξμσίασπξρ. 

Ζυγός (23 εοσεμβρίξτ – 22 Οκσωβρί-

ξτ) ΑΕΡΑ 

Φαρακσηπιςσικά: Διολωμασικοί-

Φαπισωμένοι-Εοιυαμειακοί-

Αμαοξυάςιςσοι 

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Καλλισέ-

φμηρ, Διολωμάσηρ, Δικηγό-

πξρ, Πξλισικόρ, Αιςθησικόρ, 

Κξμμωσήρ, Μόδιςσπξρ 

κορπιός(23 Οκσωβρίξτ– 22 Νξεμβρί-

ξτ) ΝΕΡΟ 

Φαρακσηπιςσικά: Πιςσοί-

Παθιαςμένοι-Ζηλιάπηδερ-

Καφύοξοσοι   

Ιδανικά Εοαγγέλμα-

σα:  Μέμσιξτμ, Επετμησήρ, 

Χτφαμαλτσήρ, Αςυαλιςσήρ, 

Νσεσέκσιβ, Ιασροδικαςσήρ, 

Μτςσικόρ Πράκσξπαρ. 

Σοξότης (23 Νξεμβρίξτ – 21 Δεκεμβρί-

ξτ) ΥΩΣΙΑ 

Φαρακσηπιςσικά: Αμεναπσηςία-

Εμθξτςιαςμόρ-Αδιάυξροι-

Βαριξύμσαι Εύκξλα  

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Πιλό-

σξρ, Αεπξςτνοδόρ, Πωλη-

σήρ,  Νατσικόρ, Διαυημιςσήρ, 

Αθλησήρ, Υωσξγπάυξρ, Ρεοόπ-

σεπ. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίξτ – 19 Ιανξτα-

ρίξτ) ΓΗ 

Φαρακσηπιςσικά: Τοεύθτνοι-

Τοξμξμεσικοί-Αοόλτσοι-

Δύςοιςσοι  

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Απφισέ-

κσξμαρ, Μηφανικόρ, Αςστνξμι-

κόρ, Οικονξμξλόγξρ, Δικαςσι-

κόρ, σέλεφξρ Εοιφείπηςηρ, 

σπασιωσικόρ. 

Τδροχόος(20 Ιανξταρίξτ – 19 Υεβπξταρί-

ξτ) ΑΕΡΑ 

Φαρακσηπιςσικά: Αμθπωοιςσέρ-

Ευετπεσικοί-απκαςσικοί-

Εοαμαςσασικοί 

Ιδανικά Εοαγγέλμα-

σα:  Γιασπόρ, Πξλισικόρ, Επετ-

μησήρ, Δημξςιξγπάυξρ, Αμθο-

κόμξρ, τγγπαυέαρ, Αεπξοόπξρ. 

Ιχθύς (20 Υεβπξταρίξτ – 20 

Μαπσίξτ) ΝΕΡΟ 

Φαρακσηπιςσικά: τναιςθημασικοί-

Αυξςιωμένοι-Τοεπεταίςθησοι-

Αμαοξυάςιςσοι 

Ιδανικά Εοαγγέλμασα: Χτφξλόγξρ, 

Καλλισέφμηρ, Νξςηλετσήρ,  Δι-

ακξςμησήρ, σιφξτπγόρ, κηνξ-

θέσηρ, Διαισξλόγξρ. 

Είμαςτε πολφ χαροφμενοι που μασ δόκθκε θ ευκαιρία να ςυμμετάςχουμε ςτο Διαγωνι-
ςμό Ελλθνικισ Γλϊςςασ «Ραιχνιδοπρό(Σ)κλθςθ» του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτι-
ςμοφ. 
Από τθ ςτιγμι που θ κακθγιτριά μασ κ.Ραναγιϊτα Ρελεκάνου μάσ ανακοίνωςε το κζμα 
του Διαγωνιςμοφ ιταν πραγματικά μια πρόκλθςθ θ ςυμμετοχι μασ ςε αυτόν. Άλλωςτε, 
το όνομα του διαγωνιςμοφ «ΡαιχνιδοπρόΣκλθςθ» μασ προςκαλοφςε και ταυτόχρονα μασ 
προκαλοφςε να ςυμμετζχουμε ςε αυτόν.  Το πρϊτο όμωσ που μασ τράβθξε το ενδιαφζ-
ρον ιταν το παιχνιδιάρικο φφοσ του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ. Σκεφτικαμε ότι κα 
ιταν μια όμορφθ εμπειρία να λάβουμε μζροσ ςε ζναν τόςο ξεχωριςτό διαγωνιςμό! Σκο-
πόσ μασ ιταν να εργαςτοφμε ομαδικά και να δθμιουργιςουμε ζνα περιοδικό περνϊντασ 
ευχάριςτα και δθμιουργικά.  
Με τθ βοικεια τθσ κακθγιτριάσ μασ χωριςτικαμε ςε μικρότερεσ ομάδεσ και αρχίςαμε 
τθν προετοιμαςία. Στο τζλοσ μαηζψαμε το υλικό και δθμιουργιςαμε το περιοδικό μασ με 
τίτλο «Δθμιουργικι Μάκθςθ». Ιταν πολφ όμορφθ εμπειρία ειδικά για εμάσ, τουσ μακθ-
τζσ τθσ Α’ Γυμναςίου! Είχαμε τθν ευκαιρία να γνωριςτοφμε καλφτερα, να ςυνεργαςτοφ-
με, να δθμιουργιςουμε!  
Πταν μασ ανακοινϊκθκε το αποτζλεςμα, θ χαρά όλων μασ ιταν απερίγραπτθ! Θ επιτυχία 
αυτι επιςφράγιςε τθν προςπάκειά μασ με τον καλφτερο τρόπο!   

Δεκαμελισ ομάδα Α’1 
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